INFORMACJA NR 11/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 10-28.12.2007 R.

83. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.12.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu kampanii „Lubię
jeździć do Bydgoszczy/Torunia, bo…” kierowanej do mieszkańców
aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej, której celem jest integracja mieszkańców obu miast, zbliżenie oraz wyeksponowanie konieczności współdziałania na każdym z pól życia społecznego.
Korzyści wynikające z wprowadzenia ułatwień dla podróżujących (w postaci
biletu aglomeracyjnego będącego narzędziem służącym realizacji tej idei) między tymi miastami mają również aspekt ekonomiczny. Kupując bilet na stacji
Bydgoszcz Główna, kosztujący 10 zł 50 groszy, bydgoszczanin dojedzie pociągiem BiT City do Torunia, gdzie jeszcze przez godzinę, korzystając z tego samego biletu, będzie mógł poruszać się środkami komunikacji miejskiej. Takie
samo ułatwienie dotyczy również komunikacji odwrotnej.
Bilet aglomeracyjny jest pierwszym narzędziem służącym budowaniu w świadomości społecznej mieszkańców Bydgoszczy i Torunia potrzeby współistnienia i przenikania przy zachowaniu odrębności, które są wyróżnikami każdego
z tych miast. Celem kampanii jest popularyzacja połączenia kolejowego BiT City zespolonego z komunikacją miejską, nie poprzez bezpośrednia reklamę
komercyjnej oferty handlowej, a poprzez działania społeczne zaliczane do projektów miękkich.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 221/07 - w sprawie wynagradzania pracowników administracji
i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 226/07 - projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008 wspófinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 83/1057/07 - powołano Pana Grzegorza Borka na Pełnomocnika
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw międzynarodowych, społecznych oraz organizacyjnych z dniem 11 grudnia 2007
roku
2. Nr 83/1058/07 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
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Spółki „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
13 grudnia 2007 r.
3. Nr 83/1059/07 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 18/2007 na wykonywanie zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego
dla szkolenia dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Spośród 106 ofert, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
konkursu, dokonano wyboru 57 ofert (zaakceptowano wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne).

4. Nr 83/1060/07 - wyrażono zgodę na likwidację wyeksploatowanych,
zepsutych, składników majątkowych stanowiących własność samorządu województwa, użytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
5. Nr 83/1061/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/147/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadań inwestycyjnych
pod nazwą „Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005 - 2007 w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
6. Nr 83/1062/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/148/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, remont, zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
7. Nr 83/1063/07 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania
pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i Zakładu
Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy” na lata 20072009 realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy.
8. Nr 83/1064/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowofinansowy zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
9. Nr 83/1065/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowofinansowy zadania pod nazwą „Zakup serwera bazodanowego wraz
z zestawem komputerowym i oprogramowaniem” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
10. Nr 83/1066/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowofinansowy zadania pod nazwą „Remont - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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11. Nr 83/1067/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/109/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy.
12. Nr 83/1068/07 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 28/324/07
z dnia 7 maja 2007 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego - w związku z rezygnacją z realizacji
zadania przez podmiot wnioskujący skreślono z wykazu ofertę pod numerem 7.
13. Nr 83/1069/07 - w uchwale Nr 12/84/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2007 wprowadzono zmiany.
14. Nr 83/1070/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał
wyboru i przyjął do realizacji projekty w ramach Działania 2.3. Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zgodnie z Listą
Rankingową Projektów.
Utworzono listę wniosków oczekujących na dofinansowanie.

15. Nr 83/1071/07 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
i XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
16. Nr 83/1072/07 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego trenerom medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy i XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz działaczom sportowym klubów i stowarzyszeń sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

84. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.12.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją budowy Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
Przedstawiciele Szpitala przedstawili argumenty za budową Szpitala w dotychczasowym miejscu.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z sytuacją dotyczącą przewozów regionalnych i podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli i wprowadzeniu
działań zapobiegawczych.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 177/07 do nru 178/07.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 227/07 - w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej
w Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk Nr 228/07 - w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu
- Druk Nr 229/07 - w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2008 roku
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 84/1073//07 - wyrażono zgodę Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na likwidację zużytego sprzętu.
2. Nr 84/1074/07 - wyrażono zgodę SPZOZ Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie
Firmie P.P.H.U ARSMED Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pomieszczenia biurowego oraz pomieszczenia magazynowego.
3. Nr 84/1075/07 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Brzozie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
4. Nr 84/1076/07 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 10/57/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (z późn. zm.).

5. Nr 84/1077/07 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 52/725/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre - Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb
wyłonienia i kryteria wyboru jego członków.
6. Nr 84/1078/07 - wyznaczono przedstawicieli i ich zastępców reprezentujących środowisko akademicko-naukowe do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013:
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7. Nr 84/1079/07 - określono „Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
młodocianych pracowników” zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.).
Utraciła moc uchwała Nr 12/131/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów,
za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 31,
poz. 590).

8. Nr 84/1080/07 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Nr 76/967/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przyznania
nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej.
9. Nr 84/1081/07 - zatwierdzono podział środków na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 r.
10. Nr 84/1082/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy w 2008 roku dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę oznaczonego firmą: RUCH S.A z siedzibą w Warszawie, Oddział Kujawy w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

11. Nr 84/1083/07 - odrzucono protest złożony w dniu 7 grudnia 2007 r.
w konkursie na wykonanie projektu strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego, przez Firmę Reklamową KUC, 30-127 Kraków,
z powodu złożenia protestu po upływie ustawowego terminu na jego
wniesienie.
12. Nr 84/1084/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/1177/06 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego
we Włocławku - Filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy” na lata 20062007 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13. Nr 84/1085/07 - zatwierdzono zmiany planu finansowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2008 pn. „Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we
Włocławku - Filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
14. Nr 84/1086/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2007 r. zadania pod nazwą „Prace remontowo-inwestycyjne oraz zakup
środków trwałych na potrzeby Muzeum Archeologicznego” w Biskupinie
finansowanego ze środków własnych.
15. Nr 84/1087/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Wymiana wind w zespole głównym Centrum
Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii
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w Bydgoszczy.
16. Nr 84/1088/07 - zmieniono załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr 50/707/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu”.
17. Nr 84/1089/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Prace remontowo - izolacyjne wraz z pracami
towarzyszącymi w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli”.
18. Nr 84/1090/07 - zmieniono załącznik Nr 2 - „Inwestycje noworozpoczynane w latach 2006-2007” do uchwały XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 (zmieniono: w poz.
4, inwestor: Urząd Miasta i Gminy Szubin - zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa hali widowiskowo-sportowej” przesunięto dofinansowanie
w wysokości 500 tys. zł z roku 2009 na 2007 r.)

85. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.12.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z programem naprawczym przedstawionym przez Konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska, którego
efektem ma być zdecydowana poprawa sytuacji na obsługiwanych przez
przewoźnika liniach pasażerskich w naszym regonie..
Zdecydowano, że współpraca z konsorcjum będzie kontynuowana.
2. Zarząd Województwa zaakceptował zawarcie porozumienia w sprawie
współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z Tarnowa.
Wyrażono wolę opracowania i wspólnej realizacji wraz z partnerami regionalnymi programu działań na rzecz rozwoju innowacyjnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2007-2010.
Zasadniczym celem ich działań będzie włączenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rodziny wiodących europejskich regionów działających na rzecz
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 182/07 do nru 184/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 231/07 - w sprawie zmiany uchwały Nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz zasad
i trybu jej nadawania oraz noszenia (tj. Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r., nr 38, poz. 746)
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 85/1091/07 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr IV/58/07 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2007 uszczegółowionej uchwałą Nr
12/83/07 Zarządu Województwa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 85/1092/07 - udzielono pełnomocnictwa do zawarcia umowy leasingu
operacyjnego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku hydraulicznym firmy FERI.
3. Nr 85/1093/07 - przyznano Panu Andrzejowi Rakowskiemu - Dyrektorowi
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
4. Nr 85/1094/07 - zmieniono preliminarz kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2007 r., stanowiący załącznik do uchwały nr 52/733/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r.
5. Nr 85/1095/07 - wyznaczono przedstawiciela reprezentującego gminy
miejskie, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Konwent
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stałego zastępcę do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
-

Marek Błaszkiewicz - Burmistrz Miasta Rypina - członek
Wojciech Zawidzki - Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski - stały zastępca

6. Nr 85/1096/07 - wyznaczono przedstawiciela reprezentującego gminy
wiejskie, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stałego zastępcę do prac
w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
-

Zofia Topolińska - Wójt Gminy Lniano - członek
Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn stały zastępca

7. Nr 85/1097/07 - wyznaczono przedstawicieli reprezentujących szczebel
samorządu powiatowego, spośród kandydatów rekomendowanych przez
Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ich stałych zastępców do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013:
1. Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki - członek
Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - stały zastępca
2. Zbigniew Żbikowski - Starosta Aleksandrowski - członek
Zbigniew Jaszczuk - Starosta Żniński - stały zastępca
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8. Nr 85/1098/07 - wyznaczono przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz stałego zastępcę, reprezentujących Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
- Emilia Kawka-Patek - członek
- Wojciech Kuliński - stały zastępca.
9. Nr 85/1099/07 - zmieniono załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/37/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania
dla Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz dla Działania 2.6
„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) na 2007 rok część finansowa Ramowego Planu Realizacji
Działania w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
10. Nr 85/1100/07 - zatwierdzono procedury określające tryb wyłonienia
i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 85/1101/07 - powołano Komitet Monitorujący Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 85/1102/07 - ustalono procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
oraz określono jednolite wzory druków stanowiących podstawę do realizacji procedur konkursowych w trybie w/w ustawy.
Utraciła moc uchwała Nr 24/227/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie techniczno-organizacyjnych zasad
udzielania dofinansowań podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zasad kontroli wydatkowania przez
te podmioty przyznanym im przez Województwo środków publicznych.

13. Nr 85/1103/2007 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zainstalowanie i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego systemu zarządzania i prowadzenia konferencji.
14. Nr 85/1104/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na dostawę, zainstalowanie i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego systemu zarządzania i prowadzenia konferencji.
15. Nr 85/1105/07 - z dniem 21 grudnia 2007 roku powierzono Panu Bogusławowi Stroszejnowi pełnienie obowiązków dyrektora KujawskoPomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku do dnia 31 marca 2008 roku tj. do dnia rozwiązania stosunku
pracy.
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Utraciła moc uchwała Nr 72/918/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku.

86. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.12.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. Założeń Funduszu Wsparcia na lata 2008-2010.
Beneficjentami udzielanej pomocy będą samorządy gmin wiejskich, miejskowiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców, których sytuacja społeczno-gospodarcza uniemożliwia realizację zadań istotnych z punktu widzenia kreowania
rozwoju, zaspokojenia potrzeb oraz poprawy poziomu życia mieszkańców. Samorządy te bez wsparcia finansowego nie są w stanie podjąć lub kontynuować
lokalnej polityki prorozwojowej.
Analizie poddana zostanie sytuacja ekonomiczno-finansowa gmin w ciągu
ostatnich 3 lat (2004-2006), a przyjęte wskaźniki powinny umożliwić obiektywną
ocenę w oparciu o oficjalne dane Ministerstwa Finansów, GUS, RIO, WUP.
Dofinansowaniu mogą podlegać realizowane przez gminy projekty wchodzące
w zakres zadań własnych gminy obejmujące sprawy:
1) przygotowanie terenów inwestycyjnych,
2) gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) infrastruktury społecznej (infrastruktura zdrowotna, kulturalna, edukacyjna,
sportowa),
5) przedsięwzięcia z zakresu opracowania dokumentacji dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) zadania z zakresu rewitalizacji miast do 5 tys. mieszkańców.
Poziom dofinansowania projektu, realizowanego przez poszczególnych beneficjentów nie może być większy niż 70% jego wartości. Wkład własny beneficjenta powinien wynosić minimum 30% wartości projektu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 185/07 do nru 187/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 220/07 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2008
- Druk Nr 232/07 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem 2007 r., terminach ich dokonania oraz planów finansowych.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 86/1106/07 - powołano z dniem 1 stycznia 2008 roku na stanowisko
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr J. Bednarza w Świeciu, Pana dr. Waldemara Szczepańskiego.
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2. Nr 86/1107/07 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego
w Inowrocławiu.
3. Nr 86/1108/07 - wyrażono zgodę SPZOZ Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych
Centrum, urządzenia do mobilizacji stawu barkowego.
4. Nr 86/1109/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stałe prowadzenie obsługi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie doradztwa prawnego, polegającego m.in.
na udzielaniu konsultacji i sporządzaniu opinii prawnych w zakresie
spraw, dotyczących Sejmiku Województwa, jego Komisji oraz Wydziału
Obsługi Sejmiku, w trybie z wolnej ręki.
Powołano komisję przetargową.

5. Nr 86/1110/07 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
6. Nr 86/1111/07 - zmieniono załącznik do uchwały nr 16/140/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 08 marca 2007 r. w sprawie
planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych
uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2007
roku.
7. Nr 86/1112/07 - wyrażono zgodę na dokonanie zmian zakładanych produktów inwestycji Miasta Grudziądz, określonej we wniosku aplikacyjnym
o numerze Z/2.04/1/1.1.1/400/05, przekraczających 15 % ich wartości.
Podjęta uchwała stanowi podstawę do zawarcia aneksu przez Instytucję
Pośredniczącą.
8. Nr 86/1113/07 - przyjęto Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 86/1114/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 88.562,02 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od U-TEC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Chłodna 51, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
pod budowę Zakładu Opakowań Kartonowych w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 15 maja 2007r.
10. Nr 86/1115/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 85.439,81 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od Tensho Poland Corporation sp. z o.o., z siedzibą
w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 19, z tytułu wyłączenia gruntów
z użytkowania rolniczego pod budowę Zakładu Elementów Z Tworzyw
Sztucznych - obudów do monitorów LCD w miejscowości Ostaszewo,
ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2007r.
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11. Nr 86/1116/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 75.504,86 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od Sumika Electronic Materials Poland sp. z o.o.,
z siedzibą w Łysomicach, ul. Warszawska 8, z tytułu wyłączenia gruntów
z użytkowania rolniczego pod budowę Zakładu Produkcji Podzespołów Z
Tworzyw Sztucznych do telewizorów LCD w miejscowości Ostaszewo,
ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 28 marca 2007r.
12. Nr 86/1117/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 78.449,47 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o.,
z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 95, z tytułu wyłączenia gruntów
z użytkowania rolniczego pod budowę Tłoczni Podzespołów do monitorów LCD w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 01 grudnia 2006r.
13. Nr 86/1118/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 95.800,99 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od Sohbi Craft Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łysomicach, ul. Warszawska 8, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę Zakładu Produkcji Części Metalowych do telewizorów LCD w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 23 kwietnia 2007r.
14. Nr 86/1119/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 18.243,07 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od KIMOTO Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
Plac Teatralny 2, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
pod budowę Zakładu Produkcji Podzespołów Paneli LCD w miejscowości
Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 21 maja
2007r.
15. Nr 86/1120/07 - udzielono pełnomocnictwa do zawarcia umowy leasingu
operacyjnego samochodu osobowo-dostawczego przez Gospodarstwo
Pomocnicze przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
16. Nr 86/1121/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2006
w kwocie 106.105,70 zł oraz opłat rocznych za rok 2007, w kwocie
191.580,67 zł przysługujących Terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych - od Orion Electric (Poland) sp. z o.o., z siedzibą w Ostaszewie, 87-148 Łysomice, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania
rolniczego pod budowę Zakładu Produkcyjnego Orion Electric w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia
01 czerwca 2006r. oraz pod budowę Hali Magazynowo-Spedycyjnej
z Zapleczem Biurowo-Socjalnym oraz Infrastrukturą Towarzyszącą dla
Zakładu Produkcyjnego Orion Electric w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 06 marca 2007r.
17. Nr 86/1122/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2007,
w kwocie 6.073,92 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych - od Pana Michała Orzechowskiego, zam. Warszawa,
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ul. Młynarska 26/28 m 12, z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę restauracji z częścią hotelową i z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Skępe, ustalonej decyzją Starosty Lipnowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
18. Nr 86/1123/07 - odmówiono umorzenia opłaty rocznej za rok 2006
w kwocie 258.297,05 zł przysługującej Terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych - od Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o., z siedzibą w Ostaszewie, 87-148 Łysomice, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z budową Zakładu Montażu Paneli
LCD SHARP w miejscowości Ostaszewo, ustalonej decyzją Starosty
Toruńskiego z dnia 31 maja 2006r.
19. Nr 86/1124/07 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu.
20. Nr 86/1125/07 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury,
sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.
21. Nr 86/1126/07 - powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.
22. Nr 86/1127/07 - w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez podmiot wnioskujący skreślono ofertę pod numerem 25 z wykazu ofert wybranych do realizacji zapisanych w załączniku nr 3 do uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/324/07 z dnia 7 maja 2007 r.
dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki w 2007 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
11.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt odbył spotkanie
konsultacyjne w sprawie problemów, z którymi borykają się niepełnosprawni turyści. Gośćmi Wicemarszałka byli: dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolonoWychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Barbara Wagnerowska, dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Zenon Imbierowski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Ryszard Bielecki, medalista paraolimpiady Mirosław Piesak, p.o. dyrektora biura Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej Justyna Malinowska, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Dreszer oraz po. Naczelnika Wydziału Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Marcin Habel.
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11.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w otwarciu nowego obiektu Centrum Diagnostyczno-Leczniczego przy Centrum
Onkologii we Włocławku. Obiekt dobudowano do gmachu filii Centrum Onkologii. Po rozbudowie Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku bogatsze
jest o nowe gabinety lekarskie i zakład diagnostyki obrazowej z pięcioma pracowniami: radiologii konwencjonalnej w technice cyfrowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii i mammografii.
12.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z władzami
konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska. Samorząd województwa prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji na pasażerskich liniach kolejowych, obsługiwanych przez konsorcjum. Podczas spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim Marszałek Całbecki zażądał od przedstawicieli obu tworzących
konsorcjum spółek wyjaśnień oraz przygotowania programu naprawczego, który
doprowadzi do jak najszybszego rozwiązania problemu. Na polecenie Marszałka kontrolerzy, wyznaczeni spośród pracowników Urzędu Marszałkowskiego, sprawdzają jakość usług oferowanych podróżnym przez tego przewoźnika.
12.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego w sprawie działań na rzecz rozwoju turystyki konferencyjnej i biznesowej. Uroczystość odbyła się w toruńskim hotelu
Filmar, a podpisy pod dokumentem oprócz Wicemarszałka Eckardta złożyli
przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, bydgoskiego
Portu Lotniczego, a także Bydgoszcz Convention Bureau i Toruń Convention
Bureau Copernicus.
12.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich brał udział w posiedzeniu nowo powołanej Rady Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku.
12.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystych obchodach setnej rocznicy wręczenia nagrody Nobla Albertowi
Abrahamowi Michelsonowi. Uroczystości odbyły się w Strzelnie - rodzinnym
mieście noblisty.
W 1887 r. A. A. Michelson wraz z Edwardem Morleyem przeprowadził eksperyment
dowodzący, że prędkość światła nie zależy od ruchu Ziemi (o wschodzie i o zachodzie
światło napływa od Słońca z tą samą prędkością. To doświadczenie wykazujące brak
wpływu ruchu orbitalnego Ziemi na prędkość światła miało doniosłe znaczenie dla
szczególnej teorii względności. Eksperyment A. A.Michelsona pośrednio sprawdzał też
istnienie tzw. eteru kosmicznego będącego nośnikiem światła. Negatywny wynik badania stał się doświadczalną podstawą teorii względności. Za słynne doświadczenia nad
prędkością światła oraz zbudowanie precyzyjnych instrumentów optycznych i pomiary
w dziedzinie spektroskopii i metrologii przy ich użyciu (interferometr Michelsona) uhonorowano go nagrodą Nobla w 1907 roku. (Źródło: Miejski Portal Internetowy Strzelno)

12.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w Zgromadzeniu Sprawozdawczym Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie. Sprawozdanie połączone było z obchodami
140-lecia działalności Kółek Rolniczych, oraz 25-lecia powołania Gminnego
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie. W imieniu Marszałka Województwa Bartosz Nowacki wręczył dyplomy zasłużonym działaczom.
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12.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w Posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Po posiedzeniu spotkał się z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Tomaszem Leszczyńskim.
14.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym odbiorze inwestycji pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej Elementem Ochrony Borów Tucholskich i Zlewni Rzeki Brdy. Uroczystość odbyła się na obiektach tucholskiej oczyszczalni ścieków.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy to jak dotąd największy spośród wszystkich realizowanych przy udziale środków unijnych projektów na terenie gminy Tuchola.
Inwestycja powstawała na przestrzeni niespełna dwóch lat - od 15 lutego 2006 do 30
listopada 2007 - i kosztowała 13 475,8 tys. zł. Oprócz Tucholi projekt objął swoim zasięgiem również Stobno, Raciąż, Kiełpin, Małą Komorzę, Mały Mędromierz i Bladowo.
W ramach inwestycji wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz separatory do podczyszczania wód deszczowych, wymieniono sieci
wodociągowe z rur azbestowych, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Tucholi,
stację uzdatniania wody oraz laboratorium.

14.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w spotkaniu z dyrektorami szpitali, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym w Toruniu. Rozmowy dotyczyły strategii działań w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dostosowującej czas pracy lekarzy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego.
14.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w Posiedzeniu Rady Programowej Fundacji „Zielone Płuca Polski”. Posiedzenie
odbyło się w siedzibie Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.
15.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się na wspólnym
kolędowaniu z dziećmi i młodzieżą z domów dziecka oraz zespołów muzycznych. Impreza odbyła się na świątecznie udekorowanym placu przed wejściem
do Urzędu Marszałkowskiego.
Do wspólnego kolędowania zaproszono Zespół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy oraz zespół Dzieciaki - Śpiewaki z Domu Harcerza z Torunia. Gośćmi specjalnymi imprezy były dzieci z domów dziecka z regionu.
15.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej hali widowisko - sportowej w Szubinie.
15.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z działaczami Rypińskiego Klubu Sportowego Lech Rypin podczas uroczystych
obchodów jubileuszu 85 - lecia klubu.
15.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie.
Podczas posiedzenia spotkał się ze Starostą Rypińskim Markiem Tyburskim
oraz Wójtem Gminy Skrwilno Dariuszem Kolczyńskim.
17.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt, uczestniczył w koncercie kolęd „Przybieżeli Kolędnicy”. Koncert odbył się w Teatrze Polskim im.
Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Organizatorami koncertu był kujawskopomorski oddział wojewódzki Ligi Kobiet Polskich oraz Państwowy Fundusz
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad imprezą objęła
Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Dorota Jakuta.
17.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczyli w zorganizowanej przez samorząd województwa konferencji dla potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O możliwościach i szansach związanych z PROW
w Nowej Wsi Królewskiej dyskutowali z nimi przedstawiciele marszałkowskich
departamentów zajmujących się wdrażaniem programu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konferencji było zapoznanie potencjalnych beneficjentów - gmin, organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrzeszonych w lokalnych grupach działania (LGD) - z zakresem, formami oraz wysokością wsparcia, które mogą uzyskać w ramach PROW.
18.12.2007 - Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Konsorcjum
PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska. Konsorcjum przedstawiło Zarządowi program
naprawczy, którego efektem ma być zdecydowana poprawa sytuacji na obsługiwanych przez przewoźnika liniach pasażerskich w naszym regonie. Z raportu
kontrolerów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że o poprawie można mówić już
teraz. Marszałek Województwa zdecydował, że współpraca z konsorcjum będzie kontynuowana.
Wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim doszło do spotkania prezesów Mieczysława Olendra (PCC Rail) i Piotra Rybotyckiego (Arria PCC) z szefem PESA SA
Tomaszem Zaboklickim, podczas którego uzgodniono daleko idącą współpracę.
Bydgoska PESA, producent jeżdżących w barwach konsorcjum szynobusów,
zaproponowała, że jej instruktorzy będą uczuć obsługę pojazdów, jak sprawie
sobie z nimi radzić. Oddelegowała też mechaników, którzy zajmą się wyłącznie
taborem konsorcjum.
18.12.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt reprezentował Zarząd Województwa podczas gali nagrodzenia wybitnych sportowców, trenerów
i działaczy sportowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zarząd nagrodził
417 wybitnych sportowców. W grupie uhonorowanych znaleźli się medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w wielu dyscyplinach sportowych, ich trenerzy oraz działacze sportowi.
Samorząd województwa wyróżnił najlepiej reprezentujących nasz region zawodników podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa. Wicemarszałek Maciej Eckardt wręczył sportowcom i działaczom sportowym dyplomy oraz nagrody pieniężne. Nagrody finansowe w wysokości od 250 do 500 złotych otrzymali finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy otrzymali od 2 do 3 tysięcy złotych, a działacze sportowi od 700 do 2 tysięcy złotych.
18.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Zbigniew Sosnowski wzięli udział w uroczystości przekazania
sprzętu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w siedzibie Straży Pożarnej w Toruniu.
Sprzęt ratowniczy i ochronny (w tym m. in. agregaty prądotwórcze, buty, rękawice, hełmy) oraz wsparcie finansowe na inwestycje budowlane w strażnicach
trafiły do około 70. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Symboliczne porozumienie dotyczące przekazania sprzętu podpisali: Marszałek Województwa
Piotr Całbecki, komendant wojewódzki PSP Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego Tomasz Leszczyński oraz prezes Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Toruniu Zdzisław Dąbrowski.
19.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach z okazji 85 rocznicy urodzin i 60-lecia pracy naukowej prof. Mariana
Biskupa - wybitnego historyka i honorowego obywatela miast Torunia i Inowrocławia. Marszałek pogratulował profesorowi w imieniu Zarządu Województwa.
Uroczystość odbyła się w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
19.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka
Protasa. Podczas spotkania marszałkowie wymieniali się doświadczeniami
na temat działalności samorządów województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko - mazurskiego.
20.12.2007
Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt:
- uczestniczył w spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,
- reprezentował Zarząd Województwa podczas spotkania wigilijnego z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” region bydgoski,
- reprezentował Zarząd Województwa podczas wieczoru wigilijnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka
w Bydgoszczy.
20.12.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski reprezentował Zarząd Województwa podczas spotkania świąteczno - noworocznego
z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w Elgiszewie. W spotkaniu wzięli udział również Komendant Wojewódzki PSP
Tomasz Leszczyński, Wicestarosta Golubsko - Dobrzyński Jan Kuźmiński oraz
Komendanci Powiatowi PSP.
21.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałkowie
Województwa Maciej Eckardt i Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Urzędnicy złożyli sobie życzenia świąteczne
i noworoczne w Muzeum Etnograficznym. Ta wyjątkowa uroczystość była również okazją do pożegnania trzech pracowników - Lidii Baranowskiej, Ryszrda
Górskiego i Ryszarda Jaworskiego - którzy po wielu latach pracy w urzędzie
przechodzą na emeryturę.
21.12.2007 - Marszałek Piotr Całbecki wraz z Zarządem Województwa, Przewodniczącym Sejmiku Krzysztofem Sikorą i Wojewodą Rafałem Bruskim podzielili się opłatkiem z samorządowcami z terenu województwa kujawskopomorskiego oraz przedstawicielami wszystkich współpracujących z samorządem województwa instytucji i organizacji. Świąteczne życzenia składali parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, lokalne media, przedstawiciele regionalnego biznesu, kombatanci oraz organizacje pozarządowe. Spotkanie odbyło się w toruńskim Dworze Artusa.
Na świąteczne spotkanie z władzami województwa do Dworu Artusa przybyli
również: rektorzy, przedstawiciele świata kultury i sportu z regionu. Gości powitał biskup toruński Andrzej Suski. Już po raz drugi spotkaniu opłatkowemu
towarzyszyła Wystawa Stołów Wigilijnych.
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21.12.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Zbigniew Sosnowski wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w toruńskim oddziale Caritas.
Organizator spotkania, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej ks. Daniel Adamowicz, podjął przed Bożym Narodzeniem przyjaciół organizacji. Wśród gości znaleźli się także m. in. wojewoda Rafał Bruski i prezydent Torunia Michał Zaleski.
21.12.2007 - Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wicemarszałek Województwa
Maciej Eckardt odwiedził Dom Pomocy Społecznej nr 1 dla Dzieci i Młodzieży,
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
w Chełmnie.

Sporządzono, 27 grudnia 2007 roku

