INFORMACJA NR 2/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 28.01.2008 DO 13.02.2008 R.

7. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.01.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 25/08 do nru 26/08.
- w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi
Piaseczno, gmina Sępólno Krajeńskie,
- w sprawie uzgodnienia projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - dz. Nr 381/2
gmina Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6

2. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie.
Przyjęto postanowienia:
- Nr 27/08 - w sprawie uzgodnienia „Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe” na lata
2007-2009 dla przedsiębiorstwa energetycznego
- Nr 28/08 - na cofnięcie koncesji na dystrybucję i obrót energią elektryczną
- Nr 29/08 - na dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną
przedsiębiorcy
- Nr 30/08 - cofnięcie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót
energią elektryczną przedsiębiorcy
- Nr 31/08 - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
przedsiębiorcy,
- Nr 32/08 - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
przedsiębiorcy,
- Nr 33/08 - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
przedsiębiorcy.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu województwa na 2008 rok:
- nowego projektu w ramach działania 4.2 ZPORR: „Analiza instytucjonalna beneficjentów RPO pod kątem wdrażania projektów kluczowych”
- nowego zadania realizowanego bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/78/08 - powołano i ustalono zasady pracy Komisji Stypendialnej
dla doktorantów
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2. Nr 7/79/08 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego na okres od dnia 1 stycznia 2008r do dnia 31 sierpnia
2008r.
3. Nr 7/71/08 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okres od dnia 1 stycznia 2008r do dnia 31 sierpnia
2008r.
4. Nr 7/72/08 - przyznano Pani Wiesławie Wuczyńskiej pełniącej obowiązki
dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu dodatek funkcyjny i motywacyjny od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 29 lutego 2008r.
5. Nr 7/73/08 - ustalono wielkość naboru słuchaczy do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu na kierunek kształcenia pracownik
socjalny na rok szkolny 2008/2009:
1) w systemie dziennym - 4 oddziały,
2) w systemie zaocznym - 3 oddziały.

6. Nr 7/74/08 - ustalono wielkość naboru słuchaczy do Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu oraz Szkoły Policealnej Pracowników Służb
Społecznych w Toruniu na rok szkolny 2008/2009 wyrażoną liczbą kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów.
7. Nr 7/77/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2008 r.

8. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.01.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji w 2008 roku „Regionalnego programu edukacji w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą wykorzystania przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku dotacji
otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie
Przyjęto postanowienia od nru 31/08 do 33/08 - w sprawie udzielenia koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 11/08 - projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa KujawskoPomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/80/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok
2008, dla którego Urząd Marszałkowski pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.
2. Nr 8/81/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach Priorytetu 2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
2008 rok.
3. Nr 8/82/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2008 rok.
4. Nr 8/83/08 - udzielono pełnomocnictwa: Panu Edwardowi Hartwichowi Wicemarszałkowi Województwa oraz Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu
- Członka Zarządu Województwa, do podpisania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontraktu wojewódzkiego dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 8/84/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
na 2008 rok, dla którego WUP w Toruniu pełni funkcję Beneficjenta
Końcowego.
6. Nr 8/85/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” na 2008 rok, dla którego WUP w Toruniu pełni funkcję Beneficjenta
Końcowego.
7. Nr 8/86/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi” na 2008 rok, dla którego WUP w Toruniu pełni
funkcję Beneficjenta Końcowego.

9. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na międzynarodowych Targach Turystycznych salon de Vacances 2008 w Brukseli w dniach 7-11 lutego 2008 r.

4
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o uhonorowaniu nagrodami Marszałka Województwa laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 34/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łódzkiej, ul. Strzałowej
i ul. Gen. Komorowskiego-Bora w Toruniu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/87/08 - postanowiono przekazać na własność Stowarzyszeniu
Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej I Oddział Terenowy Pomorza
Nadwiślańskiego w Toruniu w formie darowizny meble biurowe.
2. Nr 9/88/08 - unieważniono konkurs na wykonanie projektu strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego z powodu nie rozstrzygnięcia
konkursu.
3. Nr 9/89/08 - wyrażono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi - dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku na sprzedaż lub likwidację wymienionych w uchwale
środków trwałych.
4. Nr 9/90/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowego na rok
2008 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 9/91/08 - wykluczono z postępowania Wykonawcę oznaczonego firmą: E-STUDIO R. Nowakowska A. Mędrek Sp. J. z siedzibą w Lublinie
w postępowaniu 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 wyżej wskazany system.
W wyniku dokonanych ocen spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaproszono do złożenia ofert wstępnych następujących Wykonawców:
- SoftBlue - Michał Kierul z siedzibą w Bydgoszczy
- ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
- Konsorcjum: Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. i COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
- BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie
- WebService sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
6. Nr 9/92/08 - odwołano z dniem 5 lutego 2008 roku Pana Zbigniewa
Pawłowicza ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
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7. Nr 9/93/08 - powołano Pana Zbigniewa Pawłowicza na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Kierowanie Centrum Onkologii odbywać się będzie na podstawie umowy
cywilno-prawnej.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Żywności ekologicznej BioFach w Norymberdze.w dniach 21-24 lutego br.
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 35/08 do nru 39/08 w sprawie uzgodnienia:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią
kolejową w Grudziądzu,
2) planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Linowo, Rychnowo i Bursztynowo w gminie Świecie n/Osą,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: Staszica, Armii Krajowej i północnej obwodnicy miasta,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic: Armii Krajowej, Mroteckiej
i północnej obwodnicy miasta,
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 12/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Bydgoszcz
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/94/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu na zakup, w trybie przetargu, w systemie leasingowym:
ultrasonografu do diagnostyki obrazowej tkanek i narządów oraz aparatu
RTG.
2. Nr 10/95/08 - wyrażono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie RAPIDE (Regional Action Plans
for Innovation Development and Enterprise) we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.
3. Nr 10/96/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup samochodu terenowego w ramach zadania Bezpieczna dolina - Praca i środowisko 2008 r.” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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4. Nr 10/97/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont magazynu przeciwpowodziowego w 2008 r.” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
5. Nr 10/98/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakupy inwestycyjne sprzętu i oprogramowania do założenia elektronicznej ewidencji” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
6. Nr 10/99/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 10/100/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna - Program operacyjny Kapitał Ludzki” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
8. Nr 10/101/08 - przyjęto projekty: kryteriów wyboru projektów dla działań
1.1, 1.3, 2.1, 8.1 i 8.2, kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań
i poddziałań oraz Metodologii oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013
W/w projekty zostaną przekazane Komitetowi Monitorującemu Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
w celu ich zatwierdzenia.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 40/08 do nru 46/08 w sprawie uzgodnienia:
- zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalną i Pocztową w Nakle nad
Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin, gmina Lubicz,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okole Grottgera w Bydgoszczy,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chełmża w jednostce strukturalnej Głuchowo,
- zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wąbrzeźna z przeznaczeniem terenu pod zabudowę produkcyjno rolną oraz działalność usługową,
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- zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wąbrzeźna, ul. Mikołaja z Ryńska z przeznaczeniem terenu pod zabudowę przemysłową.

2. Zarząd Województwa przyjął informacje:
- o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku
do końca 4 kwartału 2007 roku,
- z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za okres
od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku,
- z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku
do dnia 31.12.2007 roku.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 1/08 - w sprawie przyjęcia Założeń Funduszu Wsparcia na lata
2008-2010
- Druk nr 13/08 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum
Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
- Druk nr 14/08 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko - Pomorskiego do składu Rady Społecznej Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
- Druk nr 15/08 - w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Grodzkiej 14-16
- Druk nr 16/08 - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na wykonanie prac geodezyjne -urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/102/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remonty - melioracje na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych w 2008 r." realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
2. Nr 11/103/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remonty - stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń
hydrotechnicznych w 2008 r." realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
3. Nr 11/104/08 - ustalono wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 13/100/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego
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Członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4. Nr 11/105/08 - zmieniono uchwałę nr 85/1101/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania
oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (RPO WK-P)
5. Nr 11/106/08 - przyjęto tryb wyboru kandydatów do Krajowej Listy Ekspertów.
6. Nr 11/107/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej
nr 62 na odcinku Strzelno - Kobylniki od km 0+000 do km 11+500.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
29.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki zwołał konferencję
na temat uruchomienia i rozwoju niekomercyjnej sieci szerokopasmowego
internetu - regionalnej sieci teleinformatycznej, zbudowanej dzięki wsparciu unijnych środków pomocowych w Kujawsko-Pomorskiem.
Przedsięwzięcie to umożliwi w nieodległej przyszłości wdrożenie m. in. e-administracji i usług telemedycznych, a także systemu e-edukacji. Sieć, której budowa jest obecnie na ukończeniu, to pierwsza taka inwestycja w kraju, stawiana
za wzór innym województwom - w oparciu o nasz pomysł pięć samorządów
regionalnych przygotowuje obecnie własne sieci teleinformatyczne - nagrodzona przez Komisję Europejską.
29.01.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji otwierającej trzecią edycję konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „LODOŁAMACZE” 2008. W spotkaniu uczestniczyła także posłanka
Ewa Kierzkowska, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, pełnomocnik zarządu ds. osób niepełnosprawnych Maria Dreszer oraz pełnomocnik wojewody ds. osób niepełnosprawnych Aleksandra Poeplau.
„Lodołamacze” to ludzie, firmy i instytucje, które angażują się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych. Tworzą nowe miejsca zatrudnienia
lub stwarzają lepsze warunki pracy. „Lodołamacze” dają przykład i pokazują,
że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem, zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.
29.01.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki zwołał spotkanie dotyczące przyszłości kujawsko - pomorskich cukrowni oraz Krajowej Spółki Cukrowej, a także infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym województwie.
Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali parlamentarzyści z Pomorza i Kujaw,
samorządowcy regionu, przewodniczący klubów sejmikowych, przedstawiciele
KSC, branży cukrowniczej, PKP oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Kujawsko-Pomorski
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Rafał Bruski oraz Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki
i Zbigniew Sosnowski. Konferencja odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
30.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w otwarciu Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Brodnicy. W uroczystości udział
wzięli również Starosta Brodnicki Waldemar Gęsicki, przewodniczący Rady
Powiatu Brodnickiego Tomasz Wysocki oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober.
Dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ubiegłym roku powstały w Kujawsko - Pomorskiem dwa nowe zakłady aktywności zawodowej. W Brodnicy i Wąbrzeźnie. Łącznie w tych dwóch jednostkach
zostało zatrudnionych 48 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
31.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami firmy SHARP. Rozmowy dotyczyły umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
31.01.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Tematem
przewodnim spotkania były zagadnienia związane z infrastrukturą drogową.
1.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Zbigniew Sosnowski wzięli udział w uroczystości wręczenia
odznaczeń kombatantom. W uroczystości uczestniczył również Wojewoda
Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski oraz Wicewojewoda Dariusz Kurzawa.
1.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w uroczystych obchodach 63. rocznicy wyzwolenia Torunia. W uroczystości
udział wziął również Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
2.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w konferencji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Konferencja odbyła się w hotelu „Amazonka” w Ciechocinku.
PROW to jeden z pierwszych programów operacyjnych na lata 2007-13, przyjętych przez KE. Negocjacje zakończyły się na początku lipca. Program przewiduje zainwestowanie w rozwój polskiej wsi w ciągu najbliższych siedmiu lat
17 miliardów euro.
4.02.2008 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Zbigniew
Sosnowski uczestniczyli w konferencji podsumowującej efekty funkcjonowania
Funduszu Wsparcia. Fundusz Wsparcia, jeden z instrumentów kreowania
wewnątrzwojewódzkiej polityki spójności, uruchomiliśmy w roku 2007 po raz
pierwszy. Pula do podziału między najbiedniejsze w Kujawsko-Pomorskiem
gminy wynosiła 10 milionów złotych. Wiadomo już, że FW będzie funkcjonował
także w roku 2008 i latach następnych.
5.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Usamorządowienia PKP Przewozy
Regionalne. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
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6.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz Członek
Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski podpisali w Warszawie kontrakt
wojewódzki, w ramach którego nasz region otrzyma środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman i przedstawiciele szesnastu regionalnych samorządów spotkali się tego dnia w stolicy, by parafować umowy
o przekazaniu władzom samorządów województw dotacji rozwojowych na lata
2007-2013.
6.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w pracach Zespołu Konsultacyjnego ds. Koordynacji i Uzgodnień Planistycznych. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Płużnica Janusz Marcinkiewicz.
7.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z kierownikiem zakładu geografii i turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr Marią Dombrowicz. Podczas spotkania Wicemarszałek Eckardt zapoznał się z prezentacją poświęconą odbudowie wsi Chrostkowo w powiecie
świeckim. We wsi znajduje się chata z 1770 roku, w której swoją siedzibę
ma Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Zespołu Parków.
7.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedstawicielami jednostek podległych Urzędu Marszałkowskiego z Bydgoszczy. Na spotkaniu omawiano realizację zadań w 2007 roku oraz stan przygotowań inwestycji na rok 2008.
8.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w posiedzeniu na temat transportu sanitarnego na terenie miasta Torunia. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówek służby zdrowia z Torunia podległych
pod Urząd Marszałkowski oraz dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
w Toruniu.
8.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udział wzięli również: Zastępca Komendanta
Głównego PSP Marek Kowalski, Komendant Wojewódzki PSP Tomasz Leszczyński, Wojewoda Kujawsko - Pomorski Rafał Bruski oraz Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
8.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek
Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w spotkaniu z samorządowcami powiatu i gminy Tuchola. Powiat reprezentowali: Starosta Tucholski
Piotr Mówiński, Wicestarosta Tucholski Tadeusz Zaborowski oraz Wójt Gmin
Śliwice Daniel Kożuch. W spotkaniu wziął również udział dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy Kazimierz Chojnacki. Tematem dyskusji były zagadnienia związane z infrastrukturą drogową.
11.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Starostą Mogileńskim Tomaszem Barczakiem oraz komendantem Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie Wiesławem Spechtem. Tematem rozmów były zagadnienia związane z drogownictwem oraz zasady współpracy
z samorządem.
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11.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Wójtem Gminy Jeziora Wielkie Markiem Maruszakiem.
12.02.2008 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
spotkali się z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych w Toruniu.
Forum Związków Zawodowych jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową utworzoną przez ogólnokrajowe organizacje związkowe, zrzeszenia
związków zawodowych, a także inne organizacje związkowe. Forum reprezentuje interesy zrzeszonych w niej organizacji członkowskich i członków tych
organizacji.
12.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami firmy Sumika. Rozmowy dotyczyły umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
12.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Barcina Michałem Pęziakiem. Dyskusja dotyczyła możliwości
utworzenia Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
13.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w pracach zespołu konsultacyjnego ds. koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego. Spotkanie dotyczyło między innymi budowy
obwodnicy Rypina.
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