INFORMACJA NR 2a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 14.02.2008 DO 24.02.2008 R.

12. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z realizacji Programu „Praca
i Środowisko 2007”
W 2007 roku realizowano Program „Praca i Środowisko 2007”, który był kontynuacją Programów „Bezpieczna Dolina 2005” oraz „Praca i Środowisko 2006”.
Program był realizowany przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Departamentu Rolnictwa Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, powiatowych
urzędów pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Za zakres rzeczowy Programu dot. prac konserwacyjno-remontowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych odpowiedzialny był Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Powiatowe urzędy pracy uczestniczyły w rekrutacji uczestników oraz ponosiły koszty refundacji
zatrudnionych osób. Natomiast podmiotami zatrudniającymi osoby bezrobotne
w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy były gminy i spółki wodne.
Z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji samorządu województwa, na refundację wynagrodzeń za zatrudnione osoby bezrobotne przeznaczono kwotę
14.652.700,00 zł, natomiast na zakup sprzętu i wyposażenia Samorząd Województwa przeznaczył 200.000,00 zł.
W ramach Programu zaktywizowano 3.066 osób bezrobotnych (planowano
2.478 osób).

2. Zarząd Województwa przyjął „Program restrukturyzacji wojewódzkich
jednostek ochrony zdrowia na lata 2008-2018” oraz zapoznał się z programem przekształceń ambulatoryjnych jednostek ochrony zdrowia, dla
których województwo kujawsko-pomorskie jest organem założycielskim.
3. Zarząd Województwa przyjął informację nt. bieżących prac związanych
z przygotowaniem Strategii Rozwoju Sportu w Województwie KujawskoPomorskim.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk Nr 17/08 - w sprawie zmiany nazwy samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

-

Druk Nr 19/08 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
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-

Druk Nr 20/08 - w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o połączeniu ZOZ

-

Druk Nr 21/08 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED" w Toruniu

-

Druk Nr 22/08 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu

-

Druk Nr 23/08 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu

-

Druk Nr 24/08 - w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o połączeniu ZOZ

-

Druk Nr 25/08 - zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kapituły nagród Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego,
kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, polityki społecznej
i komunikacji społecznej

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 12/108/08 - ustalono zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa
w 2008 roku
2. Nr 12/109/08 - przyjęto Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do oceny
merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
3. Nr 12/110/08 - zmieniono uchwałę nr 35/455/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 8 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin
podczas wakacji letnich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
4. Nr 12/111/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup licencji i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez KujawskoPomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. w Toruniu.
5. Nr 12/112/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie obsługi serwisowej i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT 2000. Wybrano się tryb zamówienia
z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.
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6. Nr 12/113/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup laptopów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla Sejmiku Województwa oraz zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego.
7. Nr 12/114/08 - ustalono cenę lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku, położonym
w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9a na działce nr 2/17.
8. Nr 12/115/08 - uchylono uchwałę Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nr 54/1147/06 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 oraz uchwałę nr 64/830/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października
2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 54/1147/06.
9. Nr 12/116/08 - udzielono najemcom lokali mieszkalnych nr: 1,2, 2a, 3, 4,
5, 6, 7, 8, położonych w budynku nr 2 przy ul. Sądowej 18 w Świeciu,
bonifikat od cen lokali.
Ustalono dla najemców w/w lokali mieszkalnych ceny sprzedaży przypadające
do zapłaty, po potrąceniu udzielonych bonifikat.

10. Nr 12/117/08 - zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki w sporcie
kwalifikowanym przyznano 50 stypendiów w wysokości 380 zł oraz
17 stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie na każdego zawodnika
przez okres roku tj. od stycznia do grudnia 2008 roku.
11. Nr 12/118/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240
Tuchola-Świecie" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
12. Nr 12/119/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 253 Łabiszyn - Murczyn" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 12/120/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14. Nr 12/121/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na przyjęcie darowizny:
1) od Firmy AMGEN Sp. z.o.o. z Warszawy, aparatu do hemodializy z przeznaczeniem dla Oddziału Klinicznego Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Szpitala,
2) od osoby fizycznej, aparatu USG Doppler-Cyfrowy system TCD-wersja modułowa „Sonara/Tek" z przeznaczeniem dla Oddziału Neurologii Szpitala.
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15. Nr 12/122/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin - II etap" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.

13. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z działalności kolegium członków Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zwróceniu się do Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w celu wskazania 3 przedstawicieli (i ich
zastępców) organizacji pracowników oraz 3 przedstawicieli (i ich zastępców) organizacji pracodawców (razem 6 osób i ich zastępców) do prac
w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 13/123/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Miasta
i Gminy Mogilno w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
2. Nr 13/124/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Ciechocin w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
3. Nr 13/125/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki
transportu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 13/126/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont budynku sceny na zapleczu”, realizowanego przez
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
5. Nr 13/127/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Remont przyziemia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
6. Nr 13/128/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Prace remontowe oraz wymiana instalacji elektrycznej”, realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy.
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7. Nr 13/129/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Świadczenia rodzinne” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
8. Nr 13/130/08 - wprowadzono zmiany w załączniku do Uchwały Nr
57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15
października 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym
do kategorii dróg gminnych nowych numerów.
9. Nr 13/131/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Unii Związków Zawodowych Pracowników Służb Państwowych Samorządowych i Organizacji
Społecznych ,,ZDROWIE” w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
10. Nr 13/132/08 - postanowiono nabyć do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Górznie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 60/3 o pow. 0,4646 ha, wraz z prawem własności budynków na nim
posadowionych.

14. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA z 21 i 22.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych
Targach Turystycznych ITB 2008 w Berlinie, które odbędą się w dniach
5-9 marca 2008 roku.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją Ministra Sportu i Turystyki o aktualizacji programu „Moje boisko - Orlik 2012” w roku 2008
oraz wyraził zgodę i upoważnił Marszałka Województwa na dalsze postępowanie w kwestii finalizacji zawartych w porozumieniu deklaracji.
„Moje boisko - Orlik 2012” jest programem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Jego zadaniem jest promowanie kultury fizycznej i sportu w Polsce oraz wyrównywanie szans społecznych. Projekt przewiduje wybudowanie do roku
2012 w Polsce boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w
każdej gminie w naszym kraju.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych na 2008 r.:
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/133/08 - oddalono w całości protest z dnia 11 lutego 2008 r.
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na 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 przez wykonawcę oznaczonego firmą: AIS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
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2. Nr 14/134/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 11/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008
roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji
terenów wiejskich - GRANTY - Lider".
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 marca 2008 roku.

3. Nr 14/135/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 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.
4. Nr 14/136/08 - przyjęto „Instrukcję funkcjonowania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla województwa kujawsko-pomorskiego".
5. Nr 14/137/08 - przyjęto Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego (OSZIK RPO) Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Uchylono Uchwałę Nr 65/833/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi
dla Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Nr 14/138/08 - przyjęto Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
7. Nr 14/139/08 - zmieniono załącznik nr 2 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.
1) Tytuł Rozdziału III otrzymał brzmienie „Tryb powoływania na członków Prekomitetu Monitorującego przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych - łącznie 16 osób",
2) ust. 1 Rozdziału III otrzymał brzmienie: „1. Marszałek Województwa
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się
do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego o wskazanie 3 przedstawicieli (i ich zastępców) organizacji pracowników oraz 3 przedstawicieli (i ich
zastępców) organizacji pracodawców (razem 6 osób i ich zastępców)".

8. Nr 14/140/08 - zmieniono załącznik do Uchwały 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).
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9. Nr 14/141/08 - wyrażono stanowisko co do wyników konsultacji społecznych projektu Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wyrażone stanowisko stanowi podstawę do przyjęcia Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

10. Nr 14/142/08 - wyrażono stanowisko co do wyników konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO"), w następującym zakresie osi
priorytetowych nr 1, 2, 4 ,6 i 8.
Wyrażone stanowisko stanowi podstawę do zaktualizowania Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO")
w zakresie wymienionych osi priorytetowych.

11. Nr 14/143/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/963/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO").
12. Nr 14/144/08 - przyjęto Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

13.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z liderkami
promocji zdrowia działającymi przy toruńskim Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie było okazją do podsumowania realizowanego w styczniu programu profilaktyki uzależnienia nikotynowego „Rzuć palenie razem z nami”. Goście Marszałka opowiedzieli o realizowanych programach, akcjach prozdrowotnych, ale także o zagrożeniach związanych z dostępnością do używek wśród uczniów. W spotkaniu uczestniczyła także prezes TPiPU Mariola Kasprzycka.
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu od 2000
roku prowadzi szeroką edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia. Stowarzyszenie organizuje akcje masowe, programy profilaktyczne, konsultacje, terapię indywidualną i grupową, a także
szkolenia i warsztaty merytoryczne dla dorosłych oraz młodzieży.

8
13.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu
z burmistrzem Rypina Markiem Błaszkiewiczem. Okazją do spotkania było posiedzenie marszałkowskiego zespołu do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych, dotyczących najważniejszych inwestycji w województwie. Burmistrz Błaszkiewicz przedstawił na tym posiedzeniu koncepcję przebiegu obwodnicy swojego miasta.
13.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystym otwarciu wystawy figur z terakotowej armii chińskiego cesarza
Qin w inowrocławskiej Galerii Miejskiej. Ekspozycja składa się z czterdziestu figur glinianych żołnierzy oraz czterokonnego rydwanu. Poza eksponatami
zwiedzający mają okazję obejrzeć także półgodzinny film o historii Chin.
14.02.2008 - Wicemarszałkowie Województwa Maciej Eckardt i Edward Hartwich uczestniczyli w konferencji „Indeks 2008”. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy. Podczas konferencji kujawskopomorskie uczelnie wyższe zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną. Patronat
nad imprezą objęli Marszałek Województwa oraz wojewódzkie Kuratorium
Oświaty.
15.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Burmistrzem
Tucholi Tadeuszem Kowalskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Cieślewiczem i radnym wojewódzkim Andrzejem Kobiakiem. Głównym tematem
rozmowy były kwestie związane z budową obwodnicy Tucholi.
15.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył wizytę w toruńskim
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Okazją do spotkania z żołnierzami było przekazanie centrum sprzętu komputerowego o wartości 34 tysięcy złotych,
ufundowanego ze środków samorządu województwa. Dziękując za pomoc,
współpracę i zaangażowanie w życie społeczne naszego regionu Marszałek
przekazał żołnierzom CSAiU 8 zestawów komputerowych i 3 laptopy.
15.02.2008 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości wręczenia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług podstawowej i specjalistycznej
opieki medycznej dla Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
15.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z przedstawicielami spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania konsultowano zasady finansowania spółek wodnych.
16.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski obserwował
zmagania artystów podczas V Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie
(pow. brodnicki). Obecny na festiwalu Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard
Bober, złożył na ręce głównego organizatora imprezy pani Marii Lewalskiej list
gratulacyjny. Przekazał również gratulacje w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego.
16.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w walnym sprawozdawczym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorczenicy. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Brodnica Edward Łuka-
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szewski.
18.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. Podczas spotkania wręczono akty powołania na członków podkomitetu
oraz zatwierdzono jego Regulamin. Marszałek Całbecki jest przewodniczącym
PKM PO KL.
18.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu z Parlamentarzystami z okręgu toruńsko - włocławskiego zorganizowanym
przez toruński magistrat. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wspólnych działań na rzecz rozwoju naszego miasta.
18.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Powstanie CPiP to efekt projektu „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa.
18.02.2008 - Wicemarszałek Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w spotkaniu laureatów programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2007”. Gala odbyła się w sali sesyjnej kujawskopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Razem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim Wicemarszałek Eckardt wręczył laureatom laury oraz
certyfikaty. W tej edycji PFP udział wzięło 61 przedsiębiorstw.
18.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Wójtem Gminy Rogowo Barbarą Nowakowską. Spotkanie dotyczyło powołania gminnej spółki wodnej.
18.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem
Jankowiakiem oraz dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jerzym Gładysiakiem. Na spotkaniu
omawiano zagadnienia zawiązane z usamorządowieniem PKP Przewozy
Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował również dyrektor Departamentu Infrastruktury Tomasz Moraczewski.
19.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu
toruńskiej loży Business Centre Club. Tematem posiedzenia były zarządzanie
środkami unijnymi oraz wsparcie dla przedsiębiorców z regionu.
Deklarując wsparcie dla środowisk biznesowych Marszałek prosił o efektywne
zarządzanie pozyskanymi funduszami, które będzie służyło rozwojowi regionu.
19.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczyli w obchodach święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem patrona uczelni
przedstawiciele Zarządu Województwa wzięli udział w głównych uroczystościach święta, które odbyły się w auli uniwersyteckiej. Marszałek wręczył rektorowi uniwersytetu, profesorowi Andrzejowi Jamiołkowskiemu, pamiątkowy witraż z herbem województwa.
Wkrótce potem uroczyście otwarto nową siedzibę Wydziału Teologicznego
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w gmachu przy ul. Gagarina 37. Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski podarował władzom wydziału bibliofilskie
wydanie Pisma Świętego.
20.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w XI sesji
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Odbyła się ona w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Podczas sesji Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podpisał list intencyjny z Generalna Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, którą reprezentował dyrektor GDDiK w Bydgoszczy Marek Kowalczyk. List intencyjny daje miastu gwarancję budowy obwodnicy głównie za środki z budżetu państwa. Kowalewo Pomorskie ma jedynie ponieść
koszt opracowania projektu.
20.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami biznesu i szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania w Muzeum Etnograficznym w Toruniu rozmawiano o promocji województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wspieranie lokalnych marek oraz
o szeroko rozumianym kształceniu kadr zawodowych dla gospodarki.
20.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Przedmiotem
obrad prezydium WKDS było wyłonienie przedstawicieli organizacji pracowników oraz organizacji pracodawców do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
20.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
w Warszawie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Dyskusja dotyczyła najważniejszych problemów kujawsko-pomorskiej wsi i rolników.
20-24.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki reprezentuje
nasze województwo w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej BioFach 2008, które odbywają się w Norymberdze. BioFach to największe w Europie i najbardziej prestiżowe targi, prezentujące certyfikowane produkty rolnictwa
ekologicznego i tradycyjnego przetwórstwa żywności. Uczestniczy w nich ponad
dwa tysiące wystawców ze 120 krajów całego świata.
21.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w regionalnej
gali polskiej edycji biznesowego miesięcznika „Forbes”, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa. Marszałek wygłosił referat dotyczący RPO dla województwa kujawsko - pomorskiego. Podczas spotkania wręczone zostały doroczne regionalne nagrody pisma.
21.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z grupą stu
najlepszych (z najwyższą średnią ocen) stypendystów projektu „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów”. Podczas konferencji Marszałek wręczył studentom umowy, na podstawie których otrzymają oni stypendia. Konferencja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
21.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z przedstawicielami Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Tematem posiedzenia były dostosowanie transportu kolejowego do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w systemie pomocy społecznej.
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22.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej
inauguracji projektu „Moje boisko - Orlik 2012”. Uroczystość odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Warszawie. „Moje boisko - Orlik 2012”
jest programem Ministerstwa Sportu. Jego zadania to promowanie kultury
fizycznej i sportu w Polsce oraz wyrównywanie szans społecznych. Projekt
przewiduje wybudowanie do roku 2012 w Polsce boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych kompleksów sportowych w każdej gminie w naszym kraju.
22.02.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości objęcia Honorowego Protektoratu nad organizacjami harcerskim przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
22.02.2008 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady Programowej ds. Rozwoju Turystyki Biznesowej w Województwie
Kujawsko-Pomorskim. Rada została zwołana przez Marszałka Województwa
na podstawie postanowień listu intencyjnego, który został podpisany przez województwo w końcu ubiegłego roku. 12 grudnia podpisy pod dokumentem złożyli wicemarszałek Maciej Eckardt oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej, bydgoskiego Portu Lotniczego, a także Bydgoszcz
Convention Bureau i Toruń Convention Bureau Copernicus.
22.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski spotkał się
z Burmistrzem Strzelna Ewarystem Matczakiem. Rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy samorządami.
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