INFORMACJA NR 1a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.01.2008 DO 27.01.2008 R.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.01.2007 R.
1.
1. Pozytywnie zaopiniowano wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w Warszawie w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
Zarząd Województwa przyjął postanowienia w w/w sprawie od nru 20/08
do nru 21/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 04/08 - w sprawie programu współpracy Województwa KujawskoPomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
- Druk nr 05/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk nr 06/08 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 07/08 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko - Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 08/08 - w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Chojnicach działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/38/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu
im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o pow. 7,80 m2 mieszczącego się w budynku portierni Szpitala.
2. Nr 4/39/08 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych, sprzętu i aparatury
medycznej.
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3. Nr 4/40/08 - powołane zostaną komisje konkursowe do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
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.).
4. Nr 4/41/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr 85/1102/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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.)
5. Nr 4/42/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
„Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 18 stycznia 2008 r.
6. Nr 4/43/08 - w Uchwale Nr 76/968/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa KujawskoPomorskiego wprowadzono zmiany.
7. Nr 4/44/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 8/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Wspieranie
nauki i szkolnictwa wyższego.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2008 r.

8. Nr 4/45/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 9/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Wspieranie
edukacji, oświaty i wychowania.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2008 r.

5. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.01.2007 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 10/08 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/46/08 - postanowiono przekazać w nieodpłatne użytkowanie na
rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, nieru-
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chomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
położoną we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30.
2. Nr 5/47/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Bartniczka w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdzono zgodność „Projektu" z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
3. Nr 5/48/08 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Świeciu n/Wisłą, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oznaczonych w
ewidencji gruntów numerami: 867/19, 867/20 i 867/21.
4. Nr 5/49/08 - z dniem 31 stycznia 2008 roku odwołano ze stanowiska dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka Panią Zofię
Karpińską.
5. Nr 5/50/08 - powołano z dniem 1 lutego 2008 r. na czas określony pięciu
lat Panią Marzenę Matowską na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.
6. Nr 5/51/08 - ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7. Nr 5/52/08 - określono limity środków finansowych na realizację zadań
wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy. oraz ustalono ceny
jednostkowe na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie
Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.
Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą o służbie medycyny pracy określono limit na 2008 rok w wysokości 3.411.637 zł,
w tym dla:
1) WOMP w Bydgoszczy w kwocie 1.603.332 zł
2) WOMP w Toruniu w kwocie 1.385.165 zł
3) WOMP we Włocławku w kwocie 423.140 zł.

8. Nr 5/53/08 - postanowiono zawrzeć porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie dot. współpracy w zakresie działań na
rzecz rozwoju rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich województwa
kujawsko-pomorskiego.
9. Nr 5/54/08 - ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku:
1) Konkurs nr 2 - „Opieka paliatywna";
2) Konkurs nr 3 - „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich".
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6. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.01.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa dyskutował na temat bieżącej sytuacji Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. W obradach uczestniczył członek Rady Nadzorczej Portu Pan Tomasz Stybaniewicz.
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 22/08 do nru 24/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/55/08 - ustalono „Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r."
2. Nr 6/56/08 - przyznano stypendia 34 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
3. Nr 6/57/08 - powołano z dniem 1 lutego 2008 r. na czas określony pięciu
lat Pana Huberta Czachowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
4. Nr 6/58/08 - powierzono na czas określony od dnia 1 lutego 2008 r. pełnienie obowiązków dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu panu Dariuszowi Delikowi. Powierzenie obowiązków
dyrektora następuje do czasu powołania dyrektora instytucji.
5. Nr 6/59/08 - w uchwale nr 20/206/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie trybu postępowania i zasad finansowania zabiegów rekultywacyjnych ze środków terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego § 6 otrzymał brzmienie:
„§ 6 Ustalono graniczne stawki dofinansowania/dotacji z Funduszu do poszczególnych asortymentów robót w przeliczeniu na 1ha lub 1 km.”

6. Nr 6/60/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Remont budynków" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 6/61/08 - wyrażono zgodę Spółce ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą „YOLT-AMPER", na czasowe zajęcie części nieruchomości
Województwa Kujawsko-Pomorskiego położonej w Bydgoszczy przy ul.
Szpitalnej.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
10.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt gościł dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Chełmnie Siostrę Jolantę Kiszewską. Podczas
spotkania omówiono bieżące problemy, z jakimi boryka się DPS. Wicemarszałek zapoznał się z listą najważniejszych potrzeb, których zrealizowanie
jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania ośrodka.
11.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z Prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Tematem spotkania były
kwestie związane z promocją i rozwojem turystyki w Bydgoszczy.
14-21.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt przewodniczył oficjalnej delegacji samorządu województwa, która gościła w chińskiej prowincji
Hubei. Tematem rozmów były wspólne projekty związane z wymianą naukową,
studencką i kulturalną, a także wzajemna promocja turystyczna. Doszło też do
ustaleń dotyczących kwietniowej wizyty Marszałka Piotra Całbeckiego w Chinach.
Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z gubernatorem prowincji,
Wang Shao-Jie. Pan Wang Shao-Jie, profesor fizyki jądrowej, który jest wielkim
admiratorem Europy, przyjął kujawsko-pomorską delegację w rezydencji
Eastlake Hotel. W rozmowie z wicemarszałkiem Eckardtem podkreślił, że Hubei
bardzo zależy na rozwoju stosunków z naszym województwem.
W sierpniu 2007 r. w Toruniu Marszałek Całbecki i ówczesny gubernator prowincji Luo Quigquan podpisali list intencyjny dotyczący współpracy między regionami.
17-20.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski reprezentował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na berlińskich targach
Grüne Woche 2008. Gościem naszego regionalnego stoiska byli polski minister
rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, unijna komisarz Mariann Fischer Boel,
deputowany do landtagu niemieckiej Badenii-Wirtembergii Alfred Winkler i sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Wiejskiego, Ochrony Środowiska i Konsumenta niemieckiej Brandenburgii Dietmar Schulze.
Kujawsko-Pomorskie było obecne na targach już po raz trzynasty. Wystawa naszego regionu zajęła powierzchnię 270 metrów kwadratowych. Własne stoisko
z materiałami promocyjnymi, pokazującymi inwestycyjne i turystyczne walory
naszego regionu, zaprezentował również Urząd Marszałkowski.
18.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w obchodach 88. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Wziął również
udział w uroczystym koncercie upamiętniającym 88. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Polski. Koncert odbył się w Filharmonii Pomorskiej. Podczas uroczystości wręczono statuetki Mecenasa Bydgoskiego Ogrodu Sztuk.
20.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w uroczystościach z okazji 88. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Obchody rocznicy odbyły się przed Pomnikiem Wolności w Bydgoszczy.
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20-23.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył w specjalnym posiedzeniu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli. Związek gromadzi przedstawicieli polskich władz regionalnych.
Głównymi tematami spotkania były: przyszłość polityki spójności w Polsce, rola
regionów oraz jak najlepsze wykorzystanie inwestycji, wartych 67,3 mld euro
w latach 2007-2013. W posiedzeniu udział wzięła również komisarz ds. polityki
regionalnej Danuta Hübner.
23.01.2008 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Prezydium WKDS zostało
zwołane w celu omówienia sytuacji w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych
Sp. z o. o. w Bydgoszczy
23.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu wicemarszałków i dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za
transport kolejowy urzędów marszałkowskich z Torunia, Szczecina, Wrocławia,
Zielonej Góry i Poznania, dotyczącym usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne. Spotkanie odbyło się w Poznaniu. Uczestniczył w nim również dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA w Poznaniu Roman
Biniszkiewicz.
24.01.2008 - na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Macieja Eckardta,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego gościł delegację
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Andrzejem Szablewskim na czele. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w zakresie promocji i rozwoju turystyki.
24-25.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w III Konwencie Marszałków RP. Konwent odbył się w Szczyrku. Głównymi
przedmiotami obrad Konwentu Marszałków były: proces usamorządowienia
spółki PKP Przewozy Regionalne, infrastruktura kolejowa, projekt Prawa Górskiego oraz program „Boisko w mojej gminie”.

Sporządzono, 27 stycznia 2008 roku

