INFORMACJA NR 1/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 16.01.2008 R.

1. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.01.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji imprezy promującej bilet kolejowy Bit City.
Inauguracyjny przejazd w dniu 3 stycznia odbędzie się na trasie Toruń Wschodni-Bydgoszcz Główna w ramach promocji Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o cotygodniowych spotkaniach zespołu uzgodnieniowego do spraw planowania przestrzennego z udziałem
dyrektorów, pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
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 1/08 do nru 9/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 1/1/08 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
2. Nr 1/2/08 - powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Na Przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczono Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edwarda Hartwicha.

3. Nr 1/3/08 - zmieniono załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 70/893/07 z dnia 23 października
2007r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na lata 2007-2008
dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 1/4/08 - postanowiono przekazać w nieodpłatne użytkowanie
na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy nieruchomości stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykaz w załączniku do uchwały).
Utraciły moc uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Nr 87/424/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r.,
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-

Nr 29/151/2001 z dnia 15 maja 2001 r.,
Nr 51/474/2002 z dnia 11 września 2002 r.
Nr 26/174/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r.

5. Nr 1/5/08 - postanowiono wystąpić do Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali
mieszkalnych, znajdujących się w budynku nr 2, położonym w Świeciu
przy ul. Sądowej 18, stanowiących własność Województwa KujawskoPomorskiego.
6. Nr 1/6/08 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2007/2008.
7. Nr 1/7/08 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2007/2008.
8. Nr 1/8/08 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu w roku
szkolnym 2007/2008.
9. Nr 1/9/08 - w uchwale nr 48/1024/06 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego, zmieniono § 1 ust. 1.
10. Nr 1/10/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „ Kolejowe Sanatorium
Uzdrowiskowe im. dr Józefa Krzymińskiego SP ZOZ, 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12 ”, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków
przyjmujących grupy turnusowe.

2. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 8 i 10.01.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji XVI Regionalnego Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2008 r.
w Toruniu, w tym m.in. pokazu sztucznych ogni oraz kosztów związanych z przejazdem pociągu specjalnego Orkiestry.
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 0/08 do nru 12/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/11/08 - przyjęto od Gminy Miasta Grudziądz darowiznę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego, o pow. 1,2308
ha, wraz z udziałem do 1/6 części w nieruchomości stanowiącej drogę
dojazdową o łącznej pow. 0,4840 ha.
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2. Nr 2/12/08 - dopuszczono do udziału w konkursie na wykonanie projektu
strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego i zaproszono do
składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania
określone w regulaminie.
3. Nr 2/13/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest obsługa Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego.
4. Nr 2/14/08 - oddalono w całości protest z dnia 4 stycznia 2008 r. złożony
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na dostawę urządzeń i licencji w celu zwiększenia wydajności kujawsko-pomorskiej sieci
informacyjnej wniesiony przez wykonawcę oznaczonego firmą: LOGON
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jako bezzasadny.
5. Nr 2/15/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami
za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi wraz z zakupem licencji na w/w system.
6. Nr 2/16/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Pruszcz w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
7. Nr 2/17/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Dragacz w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
8. Nr 2/18/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg we Włocławku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na
przebudowie ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka, w ramach
którego wykonane zostanie również połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką we Włocławku oraz przebudową ul. Wiejskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Gajową do granic miasta Włocławek.
9. Nr 2/19/08 - postanowiono przekazać w nieodpłatne użytkowanie na
rzecz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu nieruchomości (zgodnie z wykazem) stanowiące własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Utraciły moc uchwały:
- Nr 13/65/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rzecz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu.
- Nr 3/13/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia
2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
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z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 18 w budynku nr 2 oraz określenia jego wartości przez rzeczoznawcę
majątkowego.

10. Nr 2/20/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa:
Pana Andrzeja Piotrowskiego zam. Niewierz 38, 87-300 Brodnica,
Pani Danieli Piotrowskiej zam. Niewierz 38, 87-300 Brodnica.

11. Nr 2/21/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa:
Pana Wiesława Szydło zam. Niewierz 27, 87-300 Brodnica.

12. Nr 2/22/08 - przyjęto Regulamin Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu
VIII Regionalne Kadry Gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Nr 2/23/08 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za IV kwartał
2007 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia niniejszego sprawozdania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.01.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z propozycją kryteriów wyboru projektów oraz metodologii i procedury wyboru w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z propozycją Ministra Sportu i Turystyki w sprawie budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych.
Minister Sportu i Turystyki podczas spotkania z Marszałkiem Województwa poprosił o wytypowanie 30 boisk z regionu.
Ministerstwo zapewni 1/3 kosztów budowy + koszt projektu, 1/3 kosztów poniesie samorząd województwa, 1/3 beneficjent.
Głównymi celami akcji są:
- osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia na terenie kraju nowoczesnych i bezpiecznych boisk dla dzieci i młodzieży,
- propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania
młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia,
- wychowanie poprzez sport, które jest skuteczną metodą walki z patologiami:
chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło powstawania szkód ubezpieczeniowych,
- poprawa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Podstawowe kryteria wyboru projektów:
- minimalne wymiary areny boiska: 30 x 60 metrów,
- nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w wysokości min. 5 cm,
- ogrodzenie boiska o wysokości min. 4 metry.
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3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją w sprawie wyboru Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.
W związku ze złożeniem, przez dotychczasowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. Pana Adama Jakubowskiego, wypowiedzenia skutkującego ustąpieniem z zajmowanego stanowiska oraz rozwiązaniem
umowy o pracę ze Spółką z dniem 9 stycznia 2008 r. zaistniała konieczność
wyboru nowego Prezesa.

Zarząd Województwa zarekomendował Radzie Nadzorczej na stanowisko Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o., Pana
Mariusza Krupę.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 13/08 do nru 19/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/24/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 4/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Wspieranie Turystyki.
2. Nr 3/25/08 - udzielono Panu Maciejowi Eckardtowi - Wicemarszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej.
3. Nr 3/26/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 77/983/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
w wierszu oznaczonym numerem 25. w kolumnie: „Nazwisko i imię ucznia"
słowa: „Skirzyńska Anna" zastąpiono słowami: „Skirzyńska Katarzyna".

4. Nr 3/27/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nowopięknej na odcinku od ul.
Szubińskiej do ul. Koszarowej w Bydgoszczy.
5. Nr 3/28/08 - postanowiono użyczyć, na okres 2 lat, Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a.
6. Nr 3/29/08 - przyjęto projekt programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010.
7. Nr 3/30/08 - dokonano wyboru brokera ubezpieczeniowego oznaczonego firmą: Grupa Brokerska „ODYS" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, do prowadzenia spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i od odpowiedzialności cywilnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jednostek oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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8. Nr 3/31/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaopiniował
pozytywnie projekt planu aglomeracji Lubicz.
9. Nr 3/32/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Rypin o
ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie - modernizacji drogi gminnej Godziszewy-Jasin - Kwiatkowe - Stępowo o długości 7,0 km, gmina Rypin.
10. Nr 3/33/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Dragacz o
ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi wojewódzkiej nr 207 od km 3+171,00 do km 3+411,00 w miejscowości Michale, gmina Dragacz.
11. Nr 3/34/08 - zmieniono uchwałę nr 1/2/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
12. Nr 3/35/08 - ustalono szczegółowy plan dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r. oraz szczegółowy plan wydatków
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r.
13. Nr 3/36/08 - ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu KujawskoPomorskiemu finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa
na 2008 r. zgodnie z załącznikami:
1) Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych
z budżetu państwa na rok 2008,
2) Załącznik Nr 2 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych
z budżetu państwa wg jednostek i rodzajów zadań im przypisanych na rok
2008,
3) Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa pobieranych
przez Województwo w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2008 rok.

14. Nr 3/37/08 - ustalono zadania budżetowe na 2008 r. do realizacji przez
wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

3.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w promocji biletu aglomeracyjnego.
Do wspólnego przejazdu na trasie Toruń - Bydgoszcz zaproszono lokalnych
samorządowców, przedstawicieli PKP Przewozy Regionalne i maluchy z jednego z toruńskich przedszkoli. W akcji promocyjnej wziął również udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski.
Od pierwszego dnia nowego roku nasz region wprowadził wspólny, zintegrowany bilet komunikacji publicznej, ważny w pociągach oraz na liniach tramwajowych i autobusowych na terenie miast włączonych do projektu szybkiej kolei
metropolitalnej BiT City. Samorząd województwa jest inicjatorem tego rozwiązania. Udało się je wprowadzić w rekordowym tempie. Dzięki biletowi aglomeracyjnemu mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia, dojeżdżający codziennie do pracy
lub szkoły do sąsiedniego miasta, mogą zaoszczędzić do 100 zł.
4.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Zastępcą Wójta Gminy Białe Błota. Podczas spotkania uzgadniano szczegóły dotyczące modernizacji drogi 223. W rozmowach udział wzięli również dyrektor
Departamentu Infrastruktury Tomasz Moraczewski oraz dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich Kazimierz Chojnacki.
5.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu noworocznym w Nowogrodzie, gdzie spotkał się z Wójtem Gminy
Golub - Dobrzyń Edwardem Dębcem. Gmina liczy 8062 mieszkańców.
7.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w spotkaniu noworocznym w Gołubiu Dobrzyniu, gdzie spotkał się z Burmistrzem Golubia - Dobrzynia Romanem Tasarzem oraz Starostą Golubsko - Dobrzyńskim Wojciechem Kwiatkowskim.
9.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Pascala Boijmans i Ivana Fecenko. Podczas spotkania, w którym uczestniczył także dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Michał Korolko, omawiano szczegóły
związane z naszym Regionalnym Programem Operacyjnym.
Dyskusja dotyczyła głównie harmonogramu wdrażania RPO w Kujawsko-Pomorskiem, w tym terminów pierwszych konkursów. Omawiano także skład Komitetu Monitorującego oraz plan działań komunikacyjnych i promocyjnych związany z RPO. Wśród poruszonych tematów znalazła się również finansowana
z RPO rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich.
9.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki był gospodarzem pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego naszego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Gościnnie wzięli w nim udział dwaj wysocy rangą urzędnicy Komisji Europejskiej, Pascal Boijmans i Ivan Fecenko z Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Regionalnej.
W roboczej części posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego otrzymali
z rąk marszałka województwa akty powołania. Komitet tworzą przedstawiciele
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samorządu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a także środowiska akademickiego i pracodawców. Liczy 39 osób. Zadaniem komitetu jest
nadzorowanie działań związanych z RPO naszego województwa, w tym monitorowanie skuteczności realizacji projektów i analiza osiągniętych rezultatów.
Gremium to zatwierdzać będzie również kryteria wyboru projektów.
10.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy. Centrum jest wiodącą placówką w zakresie rozpoznawania
i leczenia chorób układu oddechowego w naszym województwie.
11.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym
otwarciu nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. Jej budowa była współfinansowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycja kosztowała ponad 3,6 mln złotych.
Projekt obejmował budowę sali gimnastycznej z boiskami do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczną i nożną, tenisa ziemnego i unihoka oraz wyposażenie
jej w sprzęt sportowy.
11.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami NSZZ Solidarność placówek służby zdrowia
z terenu powiatu bydgoskiego i świeckiego. Podczas spotkania dyskutowano
na temat obecnej sytuacji w placówkach służby zdrowia.
11.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielem firmy PCC Rail - dyrektorem ds. rozwoju i techniki Piotrem Rybotyckim. Tematem spotkania były problemy związane z funkcjonowaniem prywatnych przewozów pasażerskich w regionie. W spotkaniu
udział wziął również dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Moraczewski.
12.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas uroczystości spotkał się z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim, Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej Tomaszem Leszczyńskim oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej Zdzisławem Dąbrowskim.
13.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w gali wręczenia nagród w tegorocznej edycji regionalnego konkursu Rolnik
Pomorza i Kujaw, która odbyła się w niedzielę 13 stycznia w bydgoskiej Operze
Nova. Honorowy patronat nad konkursem sprawował marszałek Piotr Całbecki.
W konkursie przyznano 15 równorzędnych nagród w siedmiu kategoriach.
13.01.2007 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wziął udział w przejeździe
specjalnego pociągu na trasie Mogilno-Inowrocław .
14.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w spotkaniu Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke z przedstawicielami
Polskiego Związku Wędkarskiego. Spotkanie odbyło się w Przysieku.
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14.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu z p.o. prezesa Portu Lotniczego w Bydgoszczy Krzysztofem Wojtkowiakiem. Na spotkaniu omawiano bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem Portu Lotniczego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
15.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym
otwarciu wystawy „Dziecięce Graffiti - Moje uczucia. Pokaż jak mnie widzisz”
poświęconej twórczości malarskiej osób niepełnosprawnych. Marszałek przeczytał dzieciom zebranym w sali posiedzeń Sejmiku bajkę Jana Brzechwy „Pomidor”.
Na wystawie prezentowane są prace plastyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne w trakcie czwartej edycji imprezy „Dziecięce graffiti”, oraz zdjęcia
bydgoskich fotografów zawodowych i amatorów wykonane podczas tej samej
imprezy osobom niepełnosprawnym.
15.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z burmistrzem Chełmży Jerzym Czerwińskim. Tematem rozmowy były zagadnienia związane z drogownictwem. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Moraczewski
oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich.
16.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się za Starostą
Sępoleńskim Henrykiem Pawliną, radnymi Sejmiku Iwoną Kozłowską i Stanisławem Drozdowskim, Wicestarostą Sępoleńskim Janem Spirką oraz burmistrzami i wójtami z powiatu sępoleńskiego. Spotkanie odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim. Rozmowy dotyczyły głównie problemów
lokalnych oraz Indykatywnej Listy Projektów Kluczowych RPO.
Marszałek odwiedził również niepełnosprawne dzieci w ośrodku przy Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek oraz Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, gdzie spotkał się z szefami Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz
pomocy społecznej.
16.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu zorganizowanym w Warszawie przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczącym bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia.

Sporządzono, 16 stycznia 2008 roku

