INFORMACJA NR 6/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.05.2008 DO 19.06.2008 R.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.05.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść Porozumienia pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współpracy przy organizacji zawodów finałowych XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w 2008 roku.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o rozbudowie Topograficznej Bazy
Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyraził zgodę na zlecenie opracowania map hydrograficznych i sozologicznych jako zadanie
własne województwa.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/451/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
zakup kserokopiarki.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

2. Nr 37/442/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Maciejowi Krużewskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, w dniu 21 maja 2008 r.
3. Nr 37/443/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sępoleńskiego.
Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”
4. Nr 37/444/08 - udzielono pełnomocnictwa Pani Annie Jurewicz Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie w latach 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie: Priorytetu III „Wysoka Jakość Systemu Oświaty” i Priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach”.
5. Nr 37/445/08 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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6. Nr 37/446/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli tj. Zarząd Okręgu ZNP w Bydgoszczy, Zespół
Koordynacyjny Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania, Zarząd Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.
7. Nr 37/447/08 - przyznano Pani Małgorzacie Szczepanek pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Bydgoszczy dodatek funkcyjny na okres powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka tj. od 1 maja do 31 sierpnia 2008r.
8. Nr 37/448/08 - przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 397.568,53 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
9. Nr 37/449/08 - zmieniono uchwałę nr 67/851/07 Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 37/450/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydent Grudziądza
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy
Droga Mazowiecka na odcinku od ulicy Szosa Toruńska do ulicy Składowej oraz budowie ulicy Składowej w Grudziądzu.
11. Nr 37/451/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-

nego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

12. Nr 37/452/08 - wprowadzono zmiany do uchwały 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.
13. Nr 37/453/08 - wprowadzono zmiany w uchwale 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.
14. Nr 37/454/08 - zatwierdzono listę rankingową, obejmującą 60 doktorantów, którzy otrzymają stypendium w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość -
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stypendia dla doktorantów II edycja”.
Zatwierdzono listę rezerwową, obejmującą 20 doktorantów, której uczestnicy
będą mogli uzupełnić doktorantów z głównej listy, jeśli z jakichś przyczyn zaistnieje taka konieczność.

38. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.05.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniach 9-13
czerwca 2008 roku poprzez organizację wystawy wspólnie z władzami
miast Bydgoszczy i Torunia, której celem jest m.in. prezentacja walorów
kulturowych i przyrodniczych regionu Pomorza i Kujaw oraz promocja
aglomeracji bydgosko-toruńskiej, jako dynamicznie rozwijającego się
ośrodka w skali europejskiej.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji koncertu „Opera pod
Gwiazdami”, który odbędzie się 7 czerwca 2008 r. w ramach obchodów
10-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 105/08 do nru 106/08.
4. Zarząd Województwa przyjął informację dot. naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych za okres od początku roku
do dnia 31.03.2008 roku.
Dokonano następujących ustaleń:
1. nie stwierdzono żadnych przypadków wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w gospodarstwach pomocniczych i w zakładzie budżetowym,
2. naruszenie dyscypliny finansów publicznych stwierdzono w jednej jednostce budżetowej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 38/455/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu 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.
2. Nr 38/456/08 - Zarząd Województwa powołał Komisję Konkursową (KK)
do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania
z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, którą tworzą specjaliści
z trzech odrębnych list:
1. lista specjalistów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku
2. lista specjalistów - asesorów ds. oceny technicznej
3. lista specjalistów - asesorów ds. oceny finansowo-ekonomicznej
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dla dziedzin: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej.
3. Nr 38/457/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/174/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na rok 2008 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 38/458/08 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2008 rok.
5. Nr 38/459/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
relacjonowanego w telewizji ogólnopolskiej koncertu Ekumenicznego
Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs.
Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 38/460/08 - zaproszono do składania ofert w prowadzonym w trybie
negocjacji 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.
Ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Nr 38/461/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr 29/343/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozstrzygnięcia 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 roku przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego:
8. Nr 38/462/08 - wyrażono zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
9. Nr 38/463/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla
inwestycji polegającej na budowie ulicy Pagórek przebiegającej przez
teren Miasta Bydgoszczy (w zakresie działek nr: 135/6, 136 obręb 45;
nr 146 obręb 46; nr: 110, 100, 145, 108/3, 108/4 obręb 47) i Gminy Białe
Błota (w zakresie działek nr: 1/4-LP, 835/1 obręb Białe Błota).
10. Nr 38/464/08 - pozytywnie zaopiniowano projekt planu aglomeracji Topólka.
11. Nr 38/465/08 - pozytywnie zaopiniowano projekt planu aglomeracji Kowalewo Pomorskie.
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12. Nr 38/466/08 - pozytywnie zaopiniowano projekt planu aglomeracji Piotrków Kujawski.
13. Nr 38/467/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 5 wagonów doczepnych do autobusów szynowych typu 214M przeznaczonych do wykonywania regionalnych kolejowych
przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 38/468/08 - oddalono protest z dnia 21 maja 2008 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki wniesiony przez wykonawcę oznaczonego firmą: Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Delegatura w Bydgoszczy, jako bezzasadny w całości.
15. Nr 38/469/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Departament Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 38/470/08 - podjęto decyzję o przyjęciu od Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Górznie darowizny składników majątku ruchomego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą
Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie - według inwentaryzacji na dzień zakończenia likwidacji tego Ośrodka.
17. Nr 38/471/08 - podjęto decyzję o przyjęciu od Skarbu Państwa darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Górzno, położonej w Górznie, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 60/3 o powierzchni 0,4646 ha wraz z prawem
własności znajdującego się na tym gruncie budynku.

39. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.05.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść Porozumienia pomiędzy
Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a „Gazetą Pomorską" - w sprawie powierzenia patronatu prasowego nad finałami
XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - KujawskoPomorskie w 2008 roku.
2. Zarząd Województwa zaakceptował protokół z rokowań zawarty pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Brodnickiego
a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie warunków nabycia
umową darowizny od Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego
gruntu położonego w Górznie, oznaczonego jako działka nr 60/3 o pow.
0,4646 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nim budynków.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 107/08 do nru 111/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 148/08 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
- Druk Nr 149/08 - 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 150/08 - 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 151/08 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego
Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
- Druk Nr 152/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
- Druk Nr 155/08 - w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2010 roku
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 39/472/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 29 maja 2008 r.
2. Nr 39/473/08 - użyczono od 2 czerwca 2008 roku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nieruchomość
położoną w Górznie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 60/3 o pow. 0,4646 ha, która stanowić będzie przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z budynkiem położonym na tym gruncie, stanowiącym odrębny przedmiot
własności - na czas określony tj. do dnia oddania nieruchomości w trwały zarząd.
3. Nr 39/474/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń
szpitalnych o łącznej powierzchni 85 m².
4. Nr 39/475/08 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu
o powierzchni 15 m² przy ul. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy, w celu lokalizacji kiosku.
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5. Nr 39/476/08 - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa, udzielono Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu ulgi w spłacie pożyczki w wysokości 3.000.000 zł,
udzielonej uchwałą nr 8/73/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pożyczki Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziecka i Matki w Toruniu.
Ulga polega na przesunięciu spłaty pożyczki.

6. Nr 39/477/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Program dla Odry 2006” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 39/478/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
8. Nr 39/479/08 - 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”),
9. Nr 39/480/08 - przyznano dofinansowanie w kwocie 2.198.100,00 zł
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego projektowi Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.” złożonemu w odpowiedzi
na konkurs nr 1 w ramach działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 39/481/08 - przyznano dofinansowanie w kwocie 12.324.532,50 zł
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektom Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego projektom:
1) pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2008 r.” w kwocie 11.899.532,50 zł,
2) pn. „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO
WK-P w 2008 r.” w kwocie 425.000,00 zł
złożonym w odpowiedzi na konkurs nr 1 w ramach działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

11. Nr 39/482/08 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1.
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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12. Nr 39/483/08 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
13. Nr 39/484/08 - wyrażono zamiar powierzenia Pani Mariannie Czarneckiej stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 czerwca 2008 r.
do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
14. Nr 38/485/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Pruszcz”.
15. Nr 39/486/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 20112014.
16. Nr 39/487/08 - przystąpiono do konkursu zamkniętego Nr 1/2008 w ramach Poddziałania 1.1.1 osi priorytetowej 1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
17. Nr 39/488/08 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na likwidację wyeksploatowanych, zużytych, uszkodzonych i nieprzydatnych składników
majątkowych - sprzętu komputerowego poprzez fizyczną kasację.
18. Nr 39/489/08 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na likwidację środka trwałego samochodu osobowego marki Polonez ATU Plus poprzez
sprzedaż.
19. Nr 39/490/08 - udzielono Panu Antoniemu Pawskiemu Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz.
2) Zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
Utraciła moc uchwała Nr 79/1011/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

20. Nr 39/491/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Zbiczno w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdza się zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
21. Nr 39/492/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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22. Nr 39/493/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

23. Nr 39/494/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakup
oprogramowania i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć
Informacyjną Sp. z o.o.
Postępowanie unieważniono.

24. Nr 39/495/08 - do publicznej wiadomości zostaną podane informacje
podlegające publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie
do dnia 31 maja 2008 r.:
- o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007 r.,
- o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł,
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

25. Nr 39/496/08 - zmieniono uchwałę Nr 38/471/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008r.w sprawie przyjęcia
od Skarbu Państwa darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu
i prawa własności budynku.

40. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzje o przyznaniu dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej:
1. w kwocie 11.899.532,50 PLN dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.” realizowanego w ramach Działania
8.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, 8 Osi Priorytetowej
“Pomoc Techniczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
2. w kwocie 425.000,00 PLN dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008 r.” realizowanego w ramach Działania 8.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, 8 Osi Priorytetowej „Pomoc Techniczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
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3. w kwocie 2.198.100,00 PLN dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r.” realizowanego w
ramach Działania 8.2 - Działania informacyjne i promocyjne, 8 Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 112/08 - pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie biopaliwa
ciekłego.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 113/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 154/08 - w sprawie ograniczenia populacji czapli siwej Ardea cinerea i kormorana czarnego Phalacrocorax carb.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 40/497/08 - odwołano z dniem 3 czerwca 2008 roku Pana Jerzego
Kurowskiego ze stanowiska dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Z dniem 4 czerwca 2008 r. powierzono Panu Jerzemu Kurowskiemu pełnienie
obowiązków dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do czasu powołania nowego
dyrektora wyłonionego w drodze naboru.

2. Nr 40/498/08 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
3. Nr 40/499/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółki z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 4 czerwca 2008 r.
4. Nr 40/500/08 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na czasowe dysponowanie
częścią nieruchomości położoną w Świeciu, oznaczą w ewidencji gruntów jako działka nr 2331/1, o pow. 0,2502 ha, w celu wykonania modernizacji przepustu wałowego.
5. Nr 40/501/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki.
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6. Nr 40/502/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację imprezy kulturalnej ramach koncertu „Opera pod
Gwiazdami".
Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

7. Nr 40/503/08 - w uchwale 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.
wprowadzono zmiany.
8. Nr 40/504/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i instalacje masztu dla lokalizacji w miejscowości Jeziora
Wielkie.
Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

9. Nr 40/505/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13 na wykonanie
w roku 2008 zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia",
związanego z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie
promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 35 ofert, z tego 1 nie spełniła wymogów formalnych.
Do realizacji wyłoniono 6 ofert na realizację zadań na łączną kwotę 50.000 zł.

41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.06.2008 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 114/08 do nru 117/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 156/08 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa
w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Druk Nr 158/08 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 41/506/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń” na rok 2008, realizowanego
przez Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną w Inowrocławiu.
2. Nr 41/507/08 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
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3. Nr 41/508/08 - przyjęto listę kandydatów rekomendowanych do Krajowej
Listy Ekspertów ustalonej w trakcie procedury trzeciego naboru.
4. Nr 41/509/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowego w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana
w Bydgoszczy.
5. Nr 41/510/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nowego
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Mały Komorsk - Morgi, gm. Nowe.
6. Nr 41/511/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na organizację imprezy kulturalnej w ramach koncertu „Opera
pod Gwiazdami”.
7. Nr 41/512/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zakup i instalacje masztu dla lokalizacji w miejscowości
Jeziora Wielkie.
8. Nr 41/513/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony
firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalny Oddział
Korporacyjny w Bydgoszczy, Centrum Korporacyjne w Toruniu, ul. Kopernika
38 w Toruniu.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydanie publikacji promującej
walory turystyczne województwa pt: „Przyroda i Turystyka Regionu
Pomorza i Kujaw” - Tom 1 - Rewitalizacja drogi wodnej Wisła - Odra
szansą dla gospodarki regionu oraz Tom 2 - Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła - Odra.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu II edycji konkursu pn. „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, którego celem jest promowanie obiektów użyteczności publicznej w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz propagowanie przestrzeni bez
barier.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 118/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowe-
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go planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki położone w Tryszczynie, gmina Koronowo.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 159/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk Nr 160/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
- Druk Nr 161/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/514/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 roku
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
2. Nr 42/515/08 - 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).
3. Nr 42/516/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 48/650/2004 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2004 roku
w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji.
4. Nr 42/517/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 11/115/2004 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie tworzenia i działania
zakładu aktywności zawodowej.
5. Nr 42/518/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Drzycim”.
6. Nr 42/519/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Rojewo”.
7. Nr 42/520/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Bukowiec”.
8. Nr 42/521/08 - przyznano nagrody finansowe Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego osobom szczególnie zasłużonym dla muzeów
i muzealnictwa.
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9. Nr 42/522/08 - powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu.
10. Nr 42/523/08 - wyrażono wolę zaproszenia wójtów i burmistrzów z terenu powiatów ziemskich bydgoskiego i toruńskiego do udziału w Porozumieniu partnerskim w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
11. Nr 42/524/08 - zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 42/525/08 - zmieniono uchwałę Nr 15/152/08 Zarządu Województwa
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553
Toruń- Wybcz” na lata 2008-2009 realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 42/526/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15” realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14. Nr 42/527/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części
bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15” na lata 2008-2010 realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
15. Nr 42/528/08 - wyrażono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na zakup, ze środków własnych, defibrylatora z funkcją EKG
i pulsoksymetrem o wartości ok. 40 tys. zł brutto.
16. Nr 42/529/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „ELWIND” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy pomieszczenia o pow. 14,70 m2 w budynku przy magazynie
Szpitala z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalno-warsztatowe
dla pracowników tej Firmy.
17. Nr 42/530/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółki z o.o.
z siedzibą w Toruniu, w dniu 11 czerwca 2008 r.
18. Nr 42/531/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Budowa szpitala” na lata 2008-2013 realizowanego przez Wo-
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jewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
19. Nr 42/532/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Budowa szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
20. Nr 42/533/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej
przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. w Toruniu.

43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o podpisaniu porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Regionem Nawarra (Hiszpania) w dniu 18 czerwca br. w Komitecie Regionów w Brukseli.
Przedsięwzięcie organizowane we współpracy z władzami miast: Torunia
i Pampeluny oraz regionem Nawarra ma na celu zaakcentowanie działań
o charakterze międzynarodowym na arenie europejskiej oraz zaznajomienie
zaproszonych gości (głównie europarlamentarzystów) z tradycjami i potencjałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji IX KujawskoPomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie w dniach
21-22 czerwca 2008 r.
Wystawa ma charakter ponadregionalny - promuje region w kraju.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 162/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk nr 163/08 - w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/534/08 - uchylono uchwałę Nr 14/145/08 z dnia 22 lutego 2008
roku dot. uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Nr 43/535/08 - zmieniono uchwałę Nr 32/374/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 część dot. Osi Priorytetowej 5, Działania 5.2.1.
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3. Nr 43/536/08 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
4. Nr 43/537/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie map hydrograficznych
i sozologicznych dla dwóch arkuszy o następujących godłach: Aleksandrów Kujawski - godło N-34-110-A i Dobre - godło N-34-110-C.
5. Nr 43/538/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa
p. Ryszarda Konarskiego zam. w Toruniu.
6. Nr 43/539/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą ,,Neuron” Sp. z o.o.,
Małe Gacno 6, 89-505 Małe Gacno, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
7. Nr 43/540/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/103/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
rok 2008 pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń hydrotechnicznych w 2008 r.” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
8. Nr 43/541/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Likwidacja szkód powodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 43/542/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na sprzedaż kriostatu.
10. Nr 43/543/08 - upoważniono Pana Adama Horbulewicza - Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do podpisywania umów i porozumień wynikających z realizacji Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla
wszystkich - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Nr 43/544/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 76/966/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla doktorantów,
tj. w regulaminie określającym zasady przyznawania stypendium
dla doktorantów.
12. Nr 43/545/08 - zaakceptowano kandydaturę Pana Ryszarda Nagórskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
13. Nr 43/546/08 - zatwierdzono wytyczne do opracowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
Materiały do informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2008 roku winny być opracowane w szczegółowości jak
w uchwale Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
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28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008.

14. Nr 43/ 547/08 - powierzono Pani Marii Kluz pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu w terminie od 11 czerwca 2008 r. do czasu powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
15. Nr 43/548/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/223/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala
oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
16. Nr 43/549/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/222/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2010 w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
Rydygiera w Toruniu.
17. Nr 43/550/08 - oddalono protest z dnia 9 czerwca 2008 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki
wniesiony przez wykonawcę oznaczonego firmą.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację dot. realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2007
rok i skierował ją pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W sprawozdaniu opisane zostały cele główne i szczegółowe, które będą realizowane w ramach RPO WK-P, cele oraz opis poszczególnych osi priorytetowych wraz z przyznaną alokacją.
Opisano również:
- system monitorowania RPO, który służy zagwarantowaniu realizacji celów
strategicznych i cząstkowych określonych w programie (monitorowanie rzeczowe) oraz pełnej absorpcji alokowanych środków (monitorowanie finansowe) co ma na celu wczesną reakcję w przypadku wystąpienia trudności
i nieprawidłowości oraz pozyskiwanie danych niezbędnych w procesie oceny
a także pozwala na bieżąco śledzić postęp finansowy programu,
- działania przedsięwzięte w ramach pomocy technicznej, których celem jest
zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji RPO, skuteczna
informacja i promocja programu, wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych w tym przygotowanie projektów dla optymalnego ich wdrażania oraz trwały prace nad dokumentami dotyczącymi
pomocy technicznej.
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W 2007 roku trwały prace nad indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 20072013.
Projekty kluczowe realizują strategię rozwoju i stanowią załącznik do Uszczegółowienia RPO WK-P. Na liście projektów kluczowych umieszczono projekty
rozwiązujące problemy regionu o charakterze strukturalnym i oddziaływujące
na jak największą jego część. Wśród projektów kluczowych znajdują się również projekty własne Samorządu Województwa.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach od 10.11.2007 r. do 10.03.2008
r. (z przerwami) przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu
Marszałkowskiego w Operze NOVA w Bydgoszczy za lata 2005-2006
oraz za okres I-XI 2007 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 147/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum
Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk Nr 164/08 - w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
2010”
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/551/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Nr 44/552/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych.
3. Nr 44/553/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie negocjacji
z ogłoszeniem w sprawie 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.
4. Nr 44/554/08 - zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Górznie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 60/3 o pow. 0,4646 ha, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego wraz z budynkiem położonym na tym gruncie, stanowiącym odrębny przedmiot własności,
w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu.
5. Nr 44/555/08 - przyjęto projekt „Programu ochrony środowiska z planem
gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010", który
zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem uchwalenia.
Utraciły moc uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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1) Nr 52/723/07 z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 20112014,
2) Nr 3/29/08 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie projektu Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010.

6. Nr 44/556/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nowego
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Twarda Góra, stanowiącej powiązanie drogi gminnej
Twarda Góra - Milewko z drogą powiatową Nowe - Kamionka poprzez
istniejącą drogę na terenie PKP S.A., gm. Nowe.
7. Nr 44/557/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nowego
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi
gminnej w miejscowości Gajewo-Zabudowanie, gmina Nowe.
8. Nr 44/558/08 - powierzono Pani Mariannie Czarneckiej stanowisko
dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na okres pięciu lat szkolnych, tj. od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia
2012 r.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

20.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w uroczystości zmiany nazwy Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr.
J. Krzymińskiego na Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu,
która odbyła się w siedzibie sanatorium.
20.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w zebraniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się
w siedzibie K-POT w Bydgoszczy.
21.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w uroczystości otwarcia wyremontowanych oddziałów położnictwa z traktem porodowym, patologii ciąży i intensywnej terapii noworodka w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
24.05.2008 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”. Uroczystości odbyły się przed
gmachem Teatru Horzycy w Toruniu.
24.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w zlocie motoparalotniarzy IV „Adrenalina na Pałukach”. Zlot odbył się w Brzystorzystewku (gm. Żnin).
24.05.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w obchodach 35-lecia Gminy Inowrocław. Uroczystości odbyły się w Teatrze
Miejskim w Inowrocławiu.
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26.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Matki przez Departament Zdrowia,
Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Tego dnia Urząd Marszałkowski odwiedziły mamy, które mogły między innymi
skorzystać z porad kosmetyczek i wizażystek, zbadać sobie cerę, a przede
wszystkim wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.
26.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w zebraniu Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Spotkanie odbyło się w Sali Kominkowej Urzędu Marszałkowskiego.
26.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. M. Golonem. Tematem
spotkania była możliwość wydania wspólnego przewodnika po miejscach pamięci w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu.
27.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w uroczystości wręczenia nagród podczas XVI Międzynarodowych Targów
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2008. Targi odbywały się w dniach 27-29 maja w bydgoskiej hali Łuczniczka.
28.05.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystych obchodach 25. rocznicy posługi kapłańskiej ojca dziekana
Andrzeja Panasiuka, proboszcza parafii w Mogilnie. Uroczystości odbyły się
w Kościele Św. Jana Apostoła w Mogilnie.
29.05.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w pracach zespołu ds. usamorządowienia kolei. Zespół zebrał się w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
30.05.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z burmistrz Pampeluny Yolandą Barciną oraz innymi przedstawicielami hiszpańskiego regionu Nawarra. Spotkanie odbyło się w Centrum Obsługi Inwestora
Urzędu Marszałkowskiego, a dotyczyło podpisania umowy o współpracy między
województwem kujawsko-pomorskim a regionem Navarra oraz między miastem
Toruń a miastem Pampeluna.
30.05.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w sesji Rady Powiatu w Mogilnie. Podczas sesji radni dyskutowali na temat
dróg wojewódzkich na terenie powiatu mogileńskiego.
30.05.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Burmistrzem Kowala Eugeniuszem Gołembiewskim. Rozmowy dotyczyły Funduszu Wsparcia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisał umowy dotacyjne,
przekazujące gminom środki tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia. Na 26 prorozwojowych przedsięwzięć - budowę, rozbudowę i modernizację dróg, sieci
wodociągowych oraz budynków szkół i wiejskich świetlic - realizowanych przez
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25 najuboższych gmin regionu, samorząd województwa przeznaczył w tym roku
10 milionów złotych.
Będący jednym z instrumentów wewnątrzregionalnej polityki spójności Fundusz
Wsparcia to autorski pomysł samorządowych władz naszego województwa.
Po raz pierwszy został uruchomiony w 2007 roku, w 2008 roku ma miejsce jego
druga edycja.
Ceremonia podpisania umów odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
2.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkali się z grupą dzieci, które odwiedziły Urząd
Marszałkowski z okazji Dnia Dziecka.
Marszałek złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta, opowiedział im o województwie, wyjaśnił na czym polega praca sejmiku oraz zapoznał z herbem i innymi symbolami Kujawsko-Pomorskiego. Porozmawiał też z dziećmi na temat
bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Uczniowie utworzyli własny
dziecięcy sejmik województwa, wybrali przewodniczącego sejmiku i jego trzech
zastępców.
2.06.2008 - 6.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz
Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz przebywali w Portugalii. Wizyta, której organizatorem była Polska Organizacja Turystyczna, miała
charakter studyjno-szkoleniowy. Podczas pobytu w Portugalii wymieniano doświadczenia oraz dyskutowano na temat sposobów promocji walorów turystycznych regionów. W ramach wyjazdu odbyły się spotkania między innymi
z Ambasadorem RP w Portugalii Katarzyną Skórzyńską z udziałem przedstawicieli biznesu z Lizbony, prezesem POT Rafałem Szmytke, operatorami turystycznymi Portugalii oraz lokalnymi władzami samorządowymi miejscowości turystycznych, takich jak Lizbona, Cascais, Estriol, Sintra i Fatima.
2.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w posiedzeniu członków Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy
Autostrady A1. Spotkanie odbyło się w Kowalewie Pomorskim.
3.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami przychodni z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Tematem dyskusji były planowane zmiany w funkcjonowaniu przychodni.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
3.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisał siedem kolejnych
umów wstępnych z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których przedsięwzięcia znalazły się na liście projektów kluczowych programu. Ceremonia podpisania umów odbyła się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
4, 5.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki dokonał uroczystego
otwarcia dwóch kolejnych delegatur Urzędu Marszałkowskiego - w Grudziądzu
i Inowrocławiu. W Inowrocławiu obecny był również Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki.
W przedstawicielstwach funkcjonują punkty informujące o RPO i innych programach unijnych. Można tam m. in. uzyskać informacje na temat zarządzanych przez samorząd województwa unijnych programów pomocowych i ogłaszanych przez zarząd województwa konkursów o unijne dofinansowanie. Merytorycznie przygotowani pracownicy doradzają, do którego z zarządzanych
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przez samorząd województwa oraz rządowych programów pomocowych przygotować aplikację dotyczącą konkretnego projektu. Pomagają też w poruszaniu
się wśród obowiązujących przepisów i procedur. Poza tym, bez konieczności
dojeżdżania do Torunia, mieszkańcy mogą uzyskać informacje o kompetencjach poszczególnych departamentów urzędu, pobrać dokumenty i formularze.
W przedstawicielstwach organizowane są też dyżury radnych sejmiku oraz spotkania parlamentarzystów, radnych sejmiku lub członków zarządu województwa
z mieszkańcami.
4.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w konferencji „Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstw w latach 2007-2013”. Konferencja, która odbyła się w Centrum
Transferu Technologii w Toruniu, została zorganizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.
5.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz
Nowacki uczestniczyli w sesji Sejmiku Województwa 10-latków, zorganizowanej
w ramach Święta Województwa. Sejmik dziesięciolatków, który obradował w sali sesyjnej Sejmiku Województwa, przyjął apel do samorządowców, w którym
wzywa do opracowania programów stwarzających właściwe warunki do pełnego
i harmonijnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Pomorza i Kujaw.
Dzieci w licznych interpelacjach zgłaszały swoje oczekiwania wobec samorządu
województwa - najczęściej zwracały uwagę na brak odpowiedniej infrastruktury
do spędzania wolnego czasu - przyszkolnych boisk, placów zabaw, terenów
zielonych, a przede wszystkim basenów.
5.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika pt. „Rola i miejsce Azji we współczesnym świecie”. Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu przy ulicy Batorego w Toruniu.
5.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystych obchodach 60-lecia bydgoskiego Zachemu. Uroczystości odbyły
się Operze Nova w Bydgoszczy.
6.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisał wraz z Wojewodą
Rafałem Bruskim Akt Jedności na rzecz kultury, nauki i ochrony dziedzictwa narodowego. Uroczyste podpisanie dokumentu otworzyło wystawę współczesnych
autografów, przygotowaną przez bydgoskie Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa
Polskiego. Wydarzenie było częścią obchodów Święta Województwa i dziesięciolecia istnienia regionu.
6.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w uroczystej sesji Rady Gminy Gąsawa, która odbyła się z okazji obchodów 620-lecia
nadania Gąsawie praw miejskich, 780. rocznicy śmierci Leszka Białego i 100lecia powstania tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
6.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w impresjach naukowo-artystycznych pod hasłem „Tradycja, tożsamość, trendy”,
zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki. Przedsięwzięcie było częścią obchodów Święta Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego, a odbyło się w Bydgoszczy w parku im. Jana
Kazimierza przy Placu Wolności.
6.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki na zaproszenie
dyrekcji, wychowawców i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szerzawach uczestniczył w pikniku integracyjnym z okazji
Dnia Dziecka „Western w Gozdawie”. Wychowankowie ośrodka otrzymali drobne upominki od samorządu województwa.
7.06.2008 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczył w mszy
świętej w intencji mieszkańców województwa, odprawionej przez bpa Wiesława
Meringa we włocławskiej katedrze. Zgromadzeni w katedrze wysłuchali również
koncertu „Muzyczne listy Jana Pawła II do młodych” autorstwa Tomasza
Kamińskiego. Fragmenty Pisma Św. czytał Jan Nowicki. Po koncercie Zarząd
Województwa i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II we Włocławku, która znajduje się na fasadzie włocławskiej
katedry.
7.06.2008 - Zarząd Województwa uczestniczył w obradach uroczystej XXII sesji
Sejmiku Województwa, zorganizowanej w ramach obchodów Święta Województwa. Sesja odbyła się w auli Seminarium Duchownego we Włocławku.
Gościem honorowym był Arturo Mari, osobisty fotograf Jana Pawła II.
Głównym punktem sesji były wystąpienie Arturo Mari oraz prelekcja profesora
Waldemara Rozynkowskiego na temat duchowego dziedzictwa Jana Pawła II.
7.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich, oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz
Nowacki uczestniczyli w wielkiej gali plenerowej największych światowych przebojów operowych i musicalowych „Opera pod gwiazdami”, która była kulminacją
obchodów Święta Województwa. Koncertu, któremu towarzyszył pokaz fajerwerków, wysłuchała kilkutysięczna publiczność.
Na koncercie obecny był również minister spraw zagranicznych RP Radosław
Sikorski, który został uhonorowany za rozsławiającą nasz region działalność
publiczną i odebrał z rąk Marszałka Całbeckiego faksymile pierwszego norymberskiego wydania dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”.
7.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz Członek
Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wzięli udział w uroczystych obchodach
X-lecia Powiatu Mogileńskiego, połączonych z V Regionalnymi Targami Rolnymi w Bielicach i VI Powiatowymi Zawodami w Powożeniu Zaprzęgami. Następnego dnia Bartosz Nowacki wręczył Puchar Marszałka zwycięzcy Zawodów
w Powożeniu Zaprzęgami.
7.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym uniesieniu flagi województwa - „Kujawsko-Pomorskie do nieba” - na
Starym Rynku w Bydgoszczy. Happening zorganizowany został w ramach
Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałkowie
Województwa Edward Hartwich i Maciej Eckardt uczestniczyli w otwarciu wernisażu zdjęć Arturo Mari pt. „Droga do domu”. Arturo Mari był fotografem w Watykanie przez 51 lat. Fotografował Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I,
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Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Podczas pracy z papieżem Polakiem nie
wziął ani jednego dnia urlopu. Ostatnie zdjęcie Ojca Świętego wykonał w dniu
jego pogrzebu. Wystawę jego zdjęć z tego okresu zorganizowano w Białym
Spichrzu w Bydgoszczy.
8.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w wernisażu
zorganizowanym w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, prezentującym toruński gotyk, bydgoską secesję, malownicze Bory Tucholskie i wiele innych pięknych zakątków Kujawsko-Pomorskiego. Pomysłodawcą ekspozycji,
którą obecnie oglądać można w siedzibie Komitetu Regionów Unii Europejskiej
był poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka. Gośćmi wernisażu
byli między innymi unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner, ambasador RP w Belgii Sławomir Czarlewski oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Janusz Lewandowski i Krzysztof
Hołowczyc.
8.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym koncercie zorganizowanym w ramach obchodów Święta Województwa
przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Filharmonia przygotowała z tej
okazji monumentalną mszę koncertową gospel współczesnego polskiego kompozytora Włodzimierza Szomańskiego z udziałem orkiestry symfonicznej,
zespołu gospel, chóru i solistów.
8.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w zakończeniu Marszałkowskiego Spływu Kajakowego w Fordonie - Brdyujście.
Organizatorami spływu były Urząd Marszałkowski oraz oddziały Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bydgoszczy i Chełmnie.
Spływ odbył się w ramach Święta Województwa.
8.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w VIII Regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych w Brodnicy.
9.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu Tomaszem Półgrabskim oraz przedstawicielami samorządu niższego szczebla województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem dyskusji były kwestie związane z budową boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele gmin naszego regionu, w których powstaną w tym roku „Orliki”.
W Kujawsko-Pomorskiem przetargi na budowę kompleksów ogłosiły dotychczas
3 gminy: Baruchowo, Radzyń Chełmiński i Ciechocin. Kolejnych kilkanaście
gmin zadeklarowało rozpoczęcie procedury przetargowej jeszcze w czerwcu.
9.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławem Gawłowskim. Spotkanie, które odbyło się na terenie włocławskiej tamy,
dotyczyło ekologicznego bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku..
10, 11.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył oficjalną wizytę
na Słowacji, podczas której omawiał szczegóły współpracy z władzami Kraju
Trnawskiego - regionu, z którym jesienią podpiszemy umowę o współpracy.
Z propozycją nawiązania kontaktów partnerskich Kujawsko - Pomorskiego
z Krajem Trnawskim zwrócił się do nas ambasador Słowacji w RP František
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Ružička. W Trnawie ustalono, że współpraca polsko-słowacka będzie dotyczyć
przede wszystkim sfery gospodarczej.
10.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał się z dyrektorami szpitali z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem rozmów były kierunki planowanych zmian w funkcjonowaniu SP ZOZ-ów. Spotkanie dobyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
10.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu, podczas którego podpisano umowę w sprawie dofinansowania porejestowego doświadczalnictwa odmian roślin uprawnych między
Samorządem Województwa a Stacją Odmian w Chrząstowie (pow. nakielski).
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
11.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w posiedzeniu komisji konkursowej, powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Komisja zebrała się w siedzibie świeckiego szpitala.
11.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w podpisaniu umów na dofinansowanie spółek wodnych z terenu byłego
województwa toruńskiego. Pieniądze wesprą między innymi renowację obiektów i urządzeń melioracyjnych. Łączna kwota dofinansowania kujawsko-pomorskich spółek wodnych wyniosła milion złotych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu.
11.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystości nadania imienia oraz wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie (gm. Lubanie). Szkole nadano imię Ziemi Kujawskiej.
12.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniką Smoleń, dyrektorem Departamentu Strategii Kultury i Funduszy
Europejskich w MK i DN Karoliną Tylus-Sową oraz dyrektorami departamentów
właściwych ds. kultury urzędów marszałkowskich. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w toruńskim Baju Pomorskim.
12.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w Walnym Zebraniu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Wicemarszałek
został wybrany prezesem na kolejną kadencję. Zebranie odbyło się w Ośrodku
Wypoczynkowym „Perła” w Tleniu.
12.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w podpisaniu umów na dofinansowanie spółek wodnych z terenu byłego
województwa bydgoskiego. Pieniądze wesprą między innymi renowację obiektów i urządzeń melioracyjnych. Łączna kwota dofinansowania kujawsko-pomorskich spółek wodnych wyniosła milion złotych. Spotkanie dobyło się w siedzibie
Bydgoskiego Domu Technika NOT.
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13.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich brał udział w uroczystościach z okazji 40-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UMK w Toruniu. W obchodach rocznicowych uczestniczyła również minister
nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Uroczystości odbyły się w siedzibie wydziału.
13.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w uroczystym otwarciu nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Inwestycję, która kosztowała ponad 3 miliony złotych, wsparł
finansowo samorząd województwa.
13.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt w imieniu zarządu
województwa podpisał umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, na których terenie mają w tym roku powstać kompleksy sportowe w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012”. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
13.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zgromadzenie odbyło się w Brzozie koło Bydgoszczy.
13.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w podpisaniu umów na dofinansowanie spółek wodnych z terenu byłego
województwa włocławskiego. Łączna kwota dofinansowania kujawsko-pomorskich spółek wodnych wyniosła milion złotych. Spotkanie odbyło się w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
13.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz odwiedził
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Podczas wizyty spotkał się z dyrektorem muzeum Piotrem Nowakowskim. Rozmowy dotyczyły
współpracy samorządu województwa i muzeum.
13.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z uczestnikami Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich, odbywających
się w Toruniu i Grudziądzu. W imieniu Marszałka Województwa wręczył wędkarzom drobne upominki. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
14.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym
otwarciu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. To pierwsza w powojennej
historii Polski galeria sztuki współczesnej, dla której od podstaw budowano nowy gmach.
Toruńskie centrum zostało powołane do życia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku. Jest to pierwsze z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach ministerialnego Programu Operacyjnego „Znaki Czasu”, który
zakłada powstanie sieci instytucji, promujących sztukę współczesną w Polsce.
Budowa obiektu została dofinansowana z europejskich środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
14.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w IX Powiatowym Festynie Integracyjnym oraz V Wojewódzkim Integracyjnym
Konkursie Recytatorskim w Strzelnie. Organizatorem festynu było Starostwo
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Powiatowe w Mogilnie. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa. Impreza odbyła się na wzgórzu Św. Wojciecha w Strzelnie.
15.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w podpisywaniu umowy o wspólnej realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, które odbyło się
w Skłudzewie.
16.06.2008 - Zarząd Województwa uczestniczył w nadzwyczajnej sesji sejmiku
dotyczącej ekologicznego bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku.
Sejmik województwa przyjął stanowisko wzywające władze kraju do działań na
rzecz ekologicznego bezpieczeństwa tego stopnia.
W sesji uczestniczyli przedstawiciele urzędów i instytucji bezpośrednio zainteresowanych problemem włocławskiej tamy, parlamentarzyści oraz doradca ministra środowiska Piotr Otawski.
17.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek
Województwa Edward Hartwich uczestniczyli w spotkaniu w sprawie przyszłości
Oddziału Urologii i Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym
w Toruniu. Spotkanie odbyło się na wniosek Marszałka Całbeckiego. Oprócz
przedstawicieli Zarządu Województwa wzięli w nim udział również Wojewoda
Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, szef sejmikowej Komisji Zdrowia Marek Bruzdowicz, konsultant wojewódzki ds. chirurgii dziecięcej prof. Andrzej Prokurat,
dyrektor marszałkowskiego Departamentu Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Wacław Filar, dyrektor wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Bożena Łukomska-Jasik oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Hanna Streich.
W dyskusji uzgodniono zasady dalszego funkcjonowania Oddziału Urologii
i Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. Oddział
nie zostanie zlikwidowany.
18-19.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki odbyli wizytę w siedzibie Komitetu Regionów
Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie 18 czerwca podpisane zostało porozumienie
z prezydentem Nawarry Miguelem Sans Sesmą w sprawie współpracy Kujawsko-Pomorskiego i Wspólnoty Nawarry w dziedzinach gospodarki, polityki zatrudnienia, ochrony środowiska, edukacji i nauki, kultury, turystyki, rolnictwa,
zdrowia i opieki społecznej, a także badań naukowych.
18.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w obchodach Międzynarodowego Dnia Muzeów w Lubostroniu. W tamtejszym
pałacu odbyło się spotkanie kujawsko-pomorskich muzealników i ludzi związanych z ochroną dóbr kultury. Wicemarszałek Hartwich wręczył nagrody finansowe dziiesięciu osobom zasłużonym dla rozwoju muzealnictwa w regionie.
18.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach święta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uroczystości odbyły się w Audytorium Novum uniwersytetu.
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19.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w Bydgoszczy z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania została omówiona organizacja forum polsko-rosyjskiego, które odbędzie
się w listopadzie br.
19.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w XXIV Ogólnopolskiej Geograficzno-Ekonomicznej Konferencji Naukowej „Gospodarka przestrzenna kontinuum Miejsko-Wiejskiego w Polsce”, połączonej z 70-leciem urodzin i 50-leciem pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Falkowskiego. Konferencja odbyła się na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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