INFORMACJA NR 3a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.03.2008 DO 30.03.2008 R.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji w roku 2008:
- „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc”,
- „Regionalnego Programu Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży
Szkół Ponadgimnazjalnych”,
- „Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności
Romskiej”,
- „Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży”.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dot. bieżącego funkcjonowania
Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. oraz strategii rozwoju
Spółki.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia, pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie:
- nr 50, 51, 54/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,

- 20/52 - w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną udzielonych
- 20/53 - w sprawie przedłużenia ważności koncesji na dystrybucję energii
elektrycznej oraz koncesji na obrót energią elektryczną

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 55/08 do nru 58/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 30/08 - w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa
do wszczęcia procedury mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 31/08 - w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2008 roku
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- Druk nr 32/08 - w sprawie likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej
w Chojnicach działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Druk nr 33/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/222/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 41/589/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja,
remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej”
na lata 2005-2008 w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Rydygiera w Toruniu.
2. Nr 20/223/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Wojewódzki
Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
3. Nr 20/224/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na 2008 r. zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Oddziału
Onkologii Klinicznej” w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy
finansowanego ze środków własnych.
4. Nr 20/225/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/96/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 luty 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy
ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2009
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im.
T. Browicza w Bydgoszczy.
5. Nr 20/226/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą
Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej”
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im.
T. Browicza w Bydgoszczy.
6. Nr 20/227/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 64/828/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup
sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2008 w obiektach Szpitala
Wojewódzkiego we Włocławku.
7. Nr 20/228/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na 2008 r. zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Szpitala
Wojewódzkiego we Włocławku.
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8. Nr 20/229/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/99/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
na rok 2008 pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 20/230/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Kijewo Królewskie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
10. Nr 20/231/08 - zmieniono załącznik do uchwały:
- Nr 26/175/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 09 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
- 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.
11. Nr 20/232/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej
na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa Unisław - Wąbrzeźno od km 2+120 do km 2+665, w miejscowości
Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
12. Nr 20/233/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Urzędu Gminy
w Osięcinach o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Narutowicza (dz. 386/7) o powierzchni 0,0435 ha w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny.
13. Nr 20/234/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Tłuchowo o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi
gminnej Nr 170928C (Tłuchowo - Tłuchówek Rumunki) o nawierzchni
asfaltowej o długości około 1100 mb w miejscowościach Tłuchówek
i Kłobukowo (działki: 166/1, 187/10, 187/14, 170/2, 168/2, 158/2, 229/1,
169/2, 180/4, 180/6, 220/1, 187/12, 185/2, 167/2, 187/8, 187/16 - Tłuchówek, 36 - Kłobukowo), gmina Tłuchowo.
14. Nr 20/235/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Strzelna
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na poszerzeniu pasa
drogowego pod drogę publiczną na działkach: 161 i 160 w miejscowości
Strzelno, łączącej się bezpośrednio z drogą krajową nr 15.
15. Nr 20/236/08 - wyrażono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na zakup, ze środków własnych, 2 sztuk respiratorów.
16. Nr 20/237/08 - wyrażono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter
312 D KA, nr rej. CW08708, rok prod.1999.
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17. Nr 20/238/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 13 pn. „Ochrona i promocja zdrowia" na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu województwa w 2008 roku przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji
i ochrony zdrowia.
18. Nr 20/239/08 - zmieniono § 2 uchwały nr 16/167/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie składu
Zespołu Oceny Projektów do wyboru zadań gmin finansowanych z Funduszu Wsparcia w roku 2008.
19. Nr 20/240/08 - dokonano darowizny na rzecz Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położonej
w Bydgoszczy przy ulicy Ujejskiego 75 oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka numer 85 o powierzchni 0,3640 ha, działka numer 54 o powierzchni 3,9001 ha oraz jako działka numer 67 o powierzchni 4,5476
ha - z przeznaczeniem darowanej nieruchomości na realizację celu publicznego związanego z budową i utrzymaniem pomieszczeń dla Szpitala Uniwersyteckiego numer 2 w Bydgoszczy.
20. Nr 20/241/08 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania edukacji, oświaty i wychowania
w 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
21. Nr 20/242/08 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania nauki i szkolnictwa wyższego w 2008
roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
22. Nr 20/243/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 1/8/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie
zwolnienia z opłaty za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Toruniu, dodając wiersze 53, 54 i 55.
23. Nr 20/244/08 - zmniejszono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu dyrektorowi Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć do 4 godzin tygodniowo od dnia
10 marca 2008r. do końca roku szkolnego 2007/2008.
24. Nr 20/245/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na promocje Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach relacjonowanego w telewizji ogólnopolskiej koncertu „Zakochaj się w Toruniu”.
Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję konkursową.

25. Nr 20/246/08 - przekazano na własność Powiatowemu Szkolnemu
Związkowi Sportowemu w Lipnie w formie darowizny cztery zestawy
komputerowe.
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26. Nr 20/247/08 - sporządzono raport z wykonania w 2007 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii i innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Raport zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dnia 31 marca 2008 r.

27. Nr 20/248/08 - uznano za bezzasadne wezwanie Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, przez Sumika Electronic Materials Poland
sp. z o.o., z siedzibą w Łysomicach - do usunięcia naruszenia prawa
w wyniku podjęcia Uchwały Nr 86/1116/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie odmowy umorzenia należności przysługujących Terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.
28. Nr 20/249/08 - przyjęto sprawozdania roczne:
1) z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2007
rok.
2) z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2007 rok.
29. Nr 21/254/08 - zmieniono poz. nr 56 w załączniku do Uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/117/08 z dnia 14 lutego
2008 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom
klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji konferencji
XV Forum Gospodarczego
Piętnasta edycja konferencji odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2008 r.
w Toruniu. Współgospodarze spotkania: Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 60/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawieś Wielka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/250/08 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr J. Bednarza w Świeciu.
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2. Nr 21/251/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych
i gadżetów Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 21/252/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem
przeznaczonych dla Sejmiku Województwa oraz zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.
4. Nr 21/253/08 - do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki z przeprowadzonego w dniu 28 lutego 2008r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych
w Świeciu n/Wisłą.
5. Nr 21/254/08 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nr 12/117/08 z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym, w poz. nr 56.
6. Nr 21/255/08 - przyjęto sprawozdanie o udzielonych dotacjach przyznawanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych,
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i przedłożono Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 21/256/08 - przedłożono Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2007.
8. Nr 21/257/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych, pięciu defibrylatorów z funkcją teletransmisji zapisu EKG.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008.
Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w zarządzaniu funduszami
strukturalnymi UE jest zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego
dla zarządzania funduszami, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wspólnotowymi. Priorytet Pomocy Technicznej zapewnienia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz promocji PO KL, jak również efektywne wykorzystanie
zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty.
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Akceptacja Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 20072008 umożliwia realizację wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji PO KL.

2. Zarząd Województwa przyjął informację nt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym
i gospodarstwach pomocniczych (na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2007 r. )
W w/w okresie nie stwierdzono żadnych przypadków wystąpienia naruszenia
dyscypliny finansów publicznych w jednostkach budżetowych, w zakładzie budżetowym, w gospodarstwach pomocniczych.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- przedsięwzięcia związanego z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie „Mosty Przyjaźni” w dniach 7-10 sierpnia w Rejonie Kiejdan na Litwie.
- udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w VIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Złota Pszczółka„ w dniach
29 maja - 1 czerwca br. w Obwodzie Mohylewskim na Białorusi.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 59/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie, dla części 04 obrębu
ewidencyjnego miasta Kowalewo Pomorskie.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/258/08 - przyjęto projekt Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
- projekt Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
podlega weryfikacji i akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
- uzgodnioną i zaakceptowaną wersję Projektu Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego akceptować będzie Komitet
Monitorujący.
- do momentu zaakceptowania przez Komitet Monitorujący projektu
Planu Komunikacji oraz do momentu zaakceptowania przez Komisję
Europejską Strategii Komunikacji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce 2007-2013 instytucje zaangażowane w proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego posługiwać się będą projektem Planu Komunikacji.
- Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzi Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosowną uchwałą.
2. Nr 22/259/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w za-

8
kresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
3. Nr 22/260/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Osuszanie i remont piwnic" realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy.
4. Nr 22/261/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2008 pn. Organizacja czasu
wolnego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich podczas wakacji letnich,
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
5. Nr 22/262/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Pilickiej wraz z rozbudową
ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy.
6. Nr 22/263/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na
przebudowie ulicy Szosa Chełmińska w Toruniu wraz z chodnikami,
ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicy.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie planowanej na połowę kwietnia br. wizyty delegacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w chińskiej prowincji Hubei.
W obecnej sytuacji wizyta została przełożona. Najważniejszym jej punktem miało być podpisanie porozumienia o współpracy międzyregionalnej.
2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego
2008 roku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/264/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2008 pn. Opieka paliatywna,
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Romana Bickiego - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Nr 23/265/08 - powołano z dniem 1 kwietnia 2008 r. na czas określony
pięciu lat Pana Piotra Nowakowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum
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Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
3. Nr 23/266/08 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko Dyrektora
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Pana Janusza Bochenka bez przeprowadzenia konkursu.
4. Nr 23/267/08 - z okazji wojewódzkich obchodów święta Międzynarodowego Dnia Teatru przyznano nagrody finansowe Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju
i upowszechniania sztuki teatralnej w województwie.
5. Nr 23/268/08 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 5/2008, 6/2008 i 7/2008
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
6. Nr 23/269/08 - uchylono uchwałę Nr 2/23/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2007 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
Przyjęto korektę sprawozdania rzeczowo-finansowego 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.

7. Nr 23/271/08 - zmieniono uchwałę w sprawie budżetu województwa na
rok 2008 Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008
uszczegółowionej uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia
15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r.
8. Nr 23/272/08 - zmieniono uchwałę Nr 3/36/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 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
2008.
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

11-14.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt przewodniczył
oficjalnej delegacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nowogrodzie Wielkim. Celem wizyty było zakreślenie potencjalnych obszarów współpracy międzyregionalnej. Delegacja spotkała się z wicegubernatorem Władimirem Ałfimowem, a także z dyrektorem nowogrodzkiego Teatru Dramatycznego im. Fiodora Dostojewskiego Wiktorem Nazarowem oraz dyrektorem Filharmonii
Nowgorodzkiej Leonidem Szitenburgiem. Rozmawiano m. in. na temat możliwej
współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej oraz wymiany grup studenckich i młodzieżowych.
17 i 19.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek
Województwa Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w obchodach 27 rocznicy wydarzeń bydgoskich
z marca 1981 roku. Gościem honorowym uroczystości był prezydent Lech
Wałęsa. Historia sprzed 27 lat posłużyła jako pretekst do publicznej debaty
o tym, jak zagospodarowaliśmy wywalczoną wolność. Podczas konferencji
„Rzeczpospolita Obywatelska - ku odpowiedzialnej wolności”, która odbyła
się 17 marca w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, rozmawiano
o samorządności i aktywności obywatelskiej w dzisiejszej Polsce. Uczestniczyli
w niej m. in. twórcy ram ustrojowych polskiej samorządności prof. Michał Kulesza i prof. Jerzy Regulski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz
Zwiefka. Konferencję otworzył Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski,
który podkreślił znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju demokracji
oraz budowania poczucia obywatelskości Polaków.
18.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w spotkaniu wielkanocnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
18.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z zarządem oddziału okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Toruniu. Głównym tematem spotkania były możliwości aktywnej
współpracy samorządu województwa i związku w organizacji Światowego Dnia
Inwalidy.
19.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w obradach komisji konkursowej konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku.
19.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach 99 urodzin profesor Elżbiety Zawackiej - honorowej obywatelki Torunia i legendarnej kurierki Armii Krajowej. Święto dostojnej
jubilatki było okazją do otwarcia wystawy „Polka 1939-1945” zorganizowanej
przez toruńskie Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej
Służby Polek. Ekspozycja opowiada o służbie wojskowej kobiet w czasie
II Wojny Światowej.
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20.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w konferencji Aktywizacja poprzez wypoczynek. Kujawsko-Pomorska wieś otwarta dla niepełnosprawnych, zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych. Celem spotkania była próba zaproponowania lokalnym
społecznościom rozwiązań, zmierzających do uczynienia kujawsko-pomorskiej
wsi miejscem przyjaznym niepełnosprawnym. Konferencji towarzyszyła otwarta
wystawa rękodzieła niepełnosprawnych artystów.
25.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął ambasadora
Republiki Słowackiej w Warszawie Františka Ružičkę. Rozmawiano m. in. na temat współpracy międzyregionalnej ze słowackim Krajem Trnawskim oraz
o uczestnictwie przedstawicieli Słowacji we współorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski XV Forum Gospodarczym w Toruniu.
25.03.2008 - Na zaproszenie Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego
Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w posiedzeniu zarządu stowarzyszenia „Szesnastka”. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, a jego głównym tematem były kwestie związane z budową trasy
ekspresowej numer 16.
25.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli kujawsko-pomorskich Lokalnych Grup Działania. Spotkanie odbyło się w Świeciu.
26.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu
marszałków województw z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Głównym tematem debaty była skuteczna polityka zagraniczna,
ze szczególnym akcentem na współpracę międzyregionalną i wymianę transgraniczną. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie.
26.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji poświęconej podniesieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konferencja odbyła się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.
26.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w konferencji inaugurującej ekologiczny projekt Toruńskiego Towarzystwa Ekologicznego „Tilia” pn. „Człowiek, środowisko, integracja”. Projekt promuje zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego korzystania z dóbr natury. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Piotr Całbecki. Konferencja odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.
26.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział we wspólnych obradach Rady Powiatu Włocławskiego i Rady Miejskiej
w Brześciu Kujawskim. Podczas obrad przyjęto uchwałę-stanowisko w sprawie
likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim. Franciszek Złotnikiewicz przedstawił
obecnym stanowisko marszałka województwa w tej kwestii.
27.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w posiedzeniu Zarządu Związku Województw RP. Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
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28.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w finale
XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku organizowanego
przez Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik - Farmer Roku” oraz Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Podczas uroczystej gali laureaci
konkursu otrzymali tytuł „Rolnika - Farmera Roku” i odebrali statuetki „Złotego
Jabłka”.
28.03.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w otwarciu wystawy czasowej zatytułowanej Ruch krajoznawczy na Kujawach.
100-lecie Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku. Otwarcie wystawy odbyło
się w siedzibie Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku i było inauguracją
obchodów 100-lecia tej placówki.
28.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w obradach Konwentu Marszałków Województw RP. Tym razem gospodarze województw dyskutowali m.in. o nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmianach w systemie oświaty oraz w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Posiedzenie Konwentu odbyło się w Pszczynie.
29.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek
Województwa Edward Hartwich wzięli udział w gali wręczenia nagród Teatru
Wilama Horzycy za rok 2007. Podczas gali zaprezentowany został spektakl
„S.O.S. ginącej miłości” z piosenkami Jerzego Wasowskiego i Jeremiego
Przybory.

Sporządzono, 30 marca 2008 roku

