INFORMACJA NR 6a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 20.06.2008 DO 29.06.2008 R.

45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację „Zrównoważony rozwój infrastruktury gospodarki wodnej w rolnictwie Województwa KujawskoPomorskiego, stan obecny i perspektywa do 2015 r.”
2. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją dot. „Ochrony i promocji
zdrowia w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Przedstawiony materiał zawiera wybrane zagadnienia:
- sytuację zdrowotną mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- ocenę dostępności do świadczeń zdrowotnych,
- stan obecny oraz rozwój lecznictwa psychiatrycznego,
- przekształcenia ambulatoryjnych SP ZOZ.
- informację dotycząca sytuacji ekonomicznej i zamierzeń inwestycyjnych
w szpitalach wojewódzkich
Zarząd Województwa skierował powyższą koncepcję do akceptacji Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Zarząd Województwa dyskutował nt. „Strategii Edukacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”, kierując materiał do pierwszego czytania
na sesję Sejmiku w dniu 30 czerwca br.
4. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia od nr 132/08
do nr 134/08 w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego od nru 131/08
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 165/08 - w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
- Druk Nr 167/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
- Druk Nr 168/08 - w sprawie przyjęcia przez Województwo KujawskoPomorskie do realizacji części zadania Województwa Mazowieckiego
w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku granica województwa - Sierpc
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- Druk Nr 169/08 - w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
- Druk Nr 170/08 - w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start" dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013
- Druk Nr 171/08 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008
- Druk Nr 172/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego
Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
- Druk Nr 173/08 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
- Druk Nr 174/08 - w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania
w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla ch Samorząd
Województwa Kujawsko - Pomorskiego pełni funkcję podmiotu, utworzył zakład.
- Druk Nr 175/08 - w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Toruniu
- Druk Nr 176/08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz
wartości punktu w złotych dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
- Druk Nr 177/08 - w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu
- Druk Nr 179/08 - w sprawie przyjęcia Strategii Edukacji Województwa
Kujawsko Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 45/559/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa
- p. Andrzeja Bartosińskiego, zam. Ostaszewo 38, 87-148 Łysomice.
2. Nr 45/560/08 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie
rekultywacji na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły
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wartość użytkową wskutek działania nie ustalonych osób, budowy
i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, odkrzaczania
i odkamieniania gruntów rolnych w 2008r.
3. Nr 45/561/08 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektorów
Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Toruniu i Bydgoszczy wysokości opłat w roku szkolnym 2008/2009:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym dla nauczycieli 2) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym dla pozostałych osób,
3) za powtarzanie zajęć,
4) opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium.
4. Nr 45/562/08 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji etapu wojewódzkiego VIII edycji konkursu „Kryształowej
Koniczyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa, którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Edukacyjna 4H
w Warszawie.
Uchwalono regulamin etapu wojewódzkiego konkursu „Kryształowej Koniczyny”
im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa.
W celu wyłonienia laureata wojewódzkiego w/w konkursu powołano Komisję
Konkursową.

5. Nr 45/563/08 - przyjęto Regulamin i logo Konkursu ODKRYWCA 2008,
będącego Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki.
6. Nr 45/564/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego.
Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
7. Nr 45/565/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Świekatowo”.
8. Nr 45/566/08 - zmieniono Załącznik do Uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. dotyczącej przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
9. Nr 45/567/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 13/126/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod
nazwą „Remont budynku sceny na zapleczu”, realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu.
10. Nr 45/568/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 16 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.
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Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 lipca 2008 r.

11. Nr 45/569/08 - przekazano Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu, uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków w rozdziale 85332 dotyczącym zadania: Utrzymanie
Jednostki.
12. Nr 45/570/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Polityki
Wdrażania RPO finansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego.
13. Nr 45/571/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup kserokopiarek przeznaczonych
dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14. Nr 45/572/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego w ramach relacjonowanego w telewizji ogólnopolskiej koncertu Song of Songs Festival.
15. Nr 45/573/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Nr 37/454/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia listy
rankingowej oraz listy rezerwowej doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,,Krok
w przyszłość stypendia dla doktorantów II edycja” w pozycji nr 47 listy
rankingowej.
16. Nr 45/574/08 - zatwierdzono listę osób, m przyznano stypendium w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów II edycja”
z listy rezerwowej stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37/454/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008r.
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość-stypendia dla doktorantów
II edycja”.
17. Nr 45/575/08 - udostępniono Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu do bezpłatnego używania do dnia 31
października 2008 roku sprzęt, urządzenia oraz pozostałe elementy zakupione ze środków dotacji celowej zwiększonej na podstawie decyzji
Ministra Finansów przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją
z dnia 13 lipca 2007 roku przeznaczonej na „Budowę regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim" Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu w celu przeprowadzenia testów jego funkcjonalności i zgodności z funkcjonującym w tej spółce sprzętem.
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46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji województwa kujawskopomorskiego podczas Koszykarskich Mistrzostw Europy Weteranów
w Pesaro we Włoszech na przełomie lipca i sierpnia br. Nasze województwo reprezentować będzie drużyna złożona z byłych koszykarzy toruńskiego AZS, Astorii i Zawiszy.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego od nru 135/08 do nru 136/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/576/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej
w Toruniu, w dniu 27 czerwca 2008 r.
2. Nr 46/577/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Maciejowi Krużewskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego
Systemów Informacji Geograficznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, w dniu 24 czerwca 2008 r.
3. Nr 46/578/08 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż urządzeń pralniczych, o łącznej wartości 742.700 zł.
4. Nr 46/579/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, sporządzone na dzień
31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 5.058.572,70 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto 651.279,15 zł, zwiększy fundusz zapasowy.

5. Nr 46/580/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 11.365.740,53 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto 2.100.948,17 zł, zwiększy fundusz zapasowy.

6. Nr 46/581/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 16.226.767,87 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto 1.924.604,44 zł, zwiększy fundusz zapasowy.

7. Nr 46/582/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, sporządzone na 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 3.322.738,00 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 8.806.707,70 zł.

8. Nr 46/583/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 2.774.822,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.027.404,03 zł.

9. Nr 46/584/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzone na 31.12.2007r.
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.383.257,98 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 2.626.280,77 zł.

10. Nr 46/585/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 291.530,50 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.144.896,10 zł.

11. Nr 46/586/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzone
na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 748.982,72 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.944.035,27 zł.

12. Nr 46/587/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.173.309,89 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.678.167,65 zł.
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13. Nr 46/588/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 503.292,54 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.689.162,80 zł.

14. Nr 46/589/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 172.912,20 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.980.837,13 zł.

15. Nr 46/590/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 7.284.700,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.871.796,11 zł.

16. Nr 46/591/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od
01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 814.754,48zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.344.069,69 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

17. Nr 46/592/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, sporządzone na dzień 31.12.2007r.
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 296.189,60 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 3.231.783,52 zł.

18. Nr 46/593/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 400.448,60 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 2.009.694,07 zł.

19. Nr 46/594/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 7.038.907,52 zł,
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 7.136.734,07 zł.

20. Nr 46/595/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 229.900.898,43 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 41.453.876,34 zł.

21. Nr 46/596/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres
od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 19.304.945,69 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 9.064.378,06 zł.

22. Nr 46/597/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.077.689,87 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 3.193.016,33 zł.

23. Nr 46/598/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 2.716.623,16 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 2.726.857,41 zł.

24. Nr 46/599/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 117.681,29 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 3.028.460,11 zł.

25. Nr 46/600/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2007r.
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 99.863.717,22 zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 50.853.880,80 zł.

9
26. Nr 46/601/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 591.595,09 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12/2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.537.577,19 zł.

27. Nr 46/602/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 9.334.486,72 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 10.741.649,03 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

28. Nr 46/603/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.112.461,98 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący stratę netto w wysokości 2.313.651,46 zł.

29. Nr 46/604/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gospodarstwa
Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 498.356,87 zł, fundusz gospodarstwa w wysokości
243.407,93 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto w wysokości 153,50 zł.

30. Nr 46/605/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zakładu Obsługi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r.
do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 241.761,33 zł, fundusz gospodarstwa w wysokości 8.696,01
zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto w wysokości 38.152,88 zł.

31. Nr 46/606/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 1.191.288,21 zł, fundusz zakładu w wysokości 710.076,32
zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto 63.448,39 zł.
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32. Nr 46/607/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
sporządzone na 31.12.2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 39.323,65 zł, fundusz gospodarstwa w wysokości -1.255,46
zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
wykazujący zysk netto w wysokości 506,45 zł.

33. Nr 46/608/08 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej w ramach projektu „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów”.
34. Nr 46/609/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 233.038.103,71 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.719.990,69 zł, zwiększy fundusz zakładu,
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. o 6.160.839,55 zł.

35. Nr 46/610/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu - sp zoz za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 4.191.630,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący stratę netto w wysokości 13.748,33 zł, która zmniejszy
fundusz zakładu.

36. Nr 46/611/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2007 na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 8.567.482,13 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący stratę netto w wysokości 639.602,94 zł, która zmniejszy
fundusz zakładu.

37. Nr 46/612/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy za rok
2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 8.694.050,75 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 101.815,71zł, który zwiększy
fundusz zakładu.
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38. Nr 46/613/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu za rok 2007,
na które składają się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 8.502.213,30 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 206.937,51 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

39. Nr 46/614/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 352.557,20 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r. wykazujący stratę netto 24.939,59 zł, który zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

40. Nr 46/615/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 1.462.260,40 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 95.580,33 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

41. Nr 46/616/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 4.129.589,56 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący stratę w wysokości 83.004,81 zł, która zmniejszy fundusz zakładu.

42. Nr 46/617/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 1.074.697,16 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 93.808,56 zł, który zwiększy fundusz zakładu.

43. Nr 46/618/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 5.229.454,41 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 99.392,62 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

44. Nr 46/619/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 9.290.474,60 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.201.914,70 zł.
Zysk netto za 2007 rok, w wysokości 1.201.914,70 zł, przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu zakładu, z którego pokryta zostanie strata
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z lat ubiegłych w wysokości 193.158,51 zł.

45. Nr 46/620/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 1.346.693,68 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 8.334,44 zł, który zwiększy fundusz zakładu.

46. Nr 46/621/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 2.830.143,51 zł,
2) rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.238,95 zł,
Zysk netto za 2007r. w wysokości 48.238,95 zł, przeznaczony zostanie na
zwiększenie funduszu zakładu, z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

47. Nr 46/622/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo - Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 1.115.490,29 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.781,46 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

48. Nr 46/623/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 4.804.969,44 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 60.399,26 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

49. Nr 46/624/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 6.638.191,38 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 47.330,12 zł, który zwiększy fundusz zakładu.

50. Nr 46/625/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 2.703.428,17 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 53.166,07 zł,
Zysk netto za 2007 rok, w kwocie 53.166,07 zł, zwiększy fundusz zakładu.
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51. Nr 46/626/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2007 na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 6.172.283,29 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w kwocie 98.815,74 zł,
Zysk netto w wysokości 98.815,74 zł, który zwiększy fundusz zakładu.

52. Nr 46/627/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 50.820.490,18 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.478.898,54 zł, który zwiększy
fundusz zakładu,
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 458.769,63 zł.

53. Nr 46/628/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr
Jana Biziela w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 43.478.778,73 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.523.171,73 zł,
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. o kwotę 180.317,48 zł,
Zysk netto za 2007 rok, w wysokości 11.523.171,73 zł zwiększy fundusz
zakładu, z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

54. Nr 46/629/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 2.885.398,37 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r.,
Zysk netto za 2007 rok, w wysokości 656.017,66 zł, zostanie przekazany
na zwiększenie funduszu zakładu.

55. Nr 46/630/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 6.675.799,11 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk w wysokości 359.315,56 zł,
Zysk netto za 2007 rok, w wysokości 359.315,56 zł, zostanie przekazany
na zwiększenie funduszu zakładu, z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

56. Nr 46/631/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 26.023.962,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 1.422.931,77 zł, który zwiększy fundusz za-
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kładu,
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku o kwotę 999.776,35 zł.

57. Nr 46/632/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 21.815.467,77 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto 7.698,11 zł, który zwiększy fundusz zakładu.
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. o kwotę 226.755,48 zł.

58. Nr 46/633/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 7.865.813,46 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 24.763,03 zł, który zwiększy
fundusz zakładu.

59. Nr 46/634/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 9.748.142,39 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 527.456,04 zł, który zwiększy fundusz zakładu,
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 68.593,70 zł.

60. Nr 46/635/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 41.040.348,51 zł,
2) rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r. wykazujący zysk w wysokości 2.029.409,36 zł,
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. o kwotę 293.837,38 zł,
Zysk netto za 2007 rok, w wysokości 2.029.409,36 zł, zwiększy fundusz
zakładu, z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

61. Nr 46/636/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza
w Świeciu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 19.588.703,76 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący stratę w wysokości 1.029.515,80 zł, która zmniejszy
fundusz zakładu w latach następnych,
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 12.177,66 zł.
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62. Nr 46/637/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu za rok 2007:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 105.573.458,99 zł,
2) rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia
2007r., wykazujący stratę w wysokości 5.252.606,00 zł,
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007r. o 1.617.101,30 zł.
Strata netto za 2007 rok, w wysokości 5.252.606,00 zł, zostanie pokryta
z funduszu zakładu w wysokości 171.996,58 zł, a kwota 5.080.0609,42 zł
zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

63. Nr 46/638/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 6.154.524,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 10.670,97 zł, który zwiększy fundusz instytucji.

64. Nr 46/639/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.,
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 6.884.783,32 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 435.773,12 zł, który zwiększy fundusz instytucji.

65. Nr 46/640/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na 31 grudnia
2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 4.228.988,83 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 124,35 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji.

66. Nr 46/641/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone na 31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 8.528.689,89 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto 76.591,71 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.

67. Nr 46/642/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, sporządzone na 31 grudnia 2007r. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 6.832.072,35 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 54.151,27 zł, który zwiększy fundusz instytucji.
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68. Nr 46/643/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„WOZOWNIA” w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.,
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 241.944,80 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 11.508,16 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie
funduszu instytucji.
Sprawozdanie za 2007 rok Galerii Sztuki „WOZOWNIA” w Toruniu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

69. Nr 46/644/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.,
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 235.466,08 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 6.088,95 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie
funduszu instytucji.

70. Nr 46/645/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r.,
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 6.648.231,20 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto 257.197,61 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie
funduszu instytucji.

71. Nr 46/646/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia
2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 4.535.429,72 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto 30 331,55 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.

72. Nr 46/647/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery „NOVA”
Państwowej Opery w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31 grudnia
2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., zbadane przez biegłego rewidenta:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 113.107.385,11 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto 2.451.100,08 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.

73. Nr 46/648/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, sporządzone na 31 grudnia
2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 863.927,44 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę 16.318,10 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.
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74. Nr 46/649/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, sporządzone na 31 grudnia 2007r.,
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 1.766.525,18 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto 10.104,20 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.

75. Nr 46/650/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, sporządzone na 31 grudnia 2007r., za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., po stronie aktywów i pasywów
wykazujący kwotę 584.234,49 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący stratę netto 166.280,68 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji.

47. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.06.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację za okres od 1.01-31.05.2008 r.
z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu promocji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego Teatrowi Wiczy podczas Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu (Wielka Brytania).
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 137/08 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 171/08 – autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku w sprawie
zmiany budżetu województwa na rok 2008.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/651/08 - powołano z dniem 1 lipca 2008 r. Pana Zbigniewa
Ostrowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Centrum Kongresowego Opery NOVA w Bydgoszczy.
2. Nr 47/652/08 - wyrażono zgodę Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na likwidację zużytego sprzętu.
3. Nr 47/653/08 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu.
4. Nr 47/654/08 - przyznano Pani Marii Kluz pełniącej obowiązki dyrektora
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr Toruniu dodatek
funkcyjny w wysokości 1.200 zł na okres powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu tj. od dnia l lipca 2008r. do dnia 31 sierpnia 2008r.
5. Nr 47/655/08 - udzielono pełnomocnictwa Pani Beacie Rataj Dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu do dokonywania czynności
związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie w latach 20072013 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie: Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich" , Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" oraz
Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie".
6. Nr 47/656/08 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
7. Nr 47/657/08 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
8. Nr 47/658/08 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
9. Nr 47/659/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
10. Nr 47/660/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2008 r. zadania pod nazwą „Prace remontowo-inwestycyjne oraz zakup
środków trwałych na potrzeby muzeum" w obiektach Muzeum Archeologicznego w Biskupinie finansowanego ze środków własnych.
11. Nr 47/661/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu na zakup, ze środków własnych, aparatury i
sprzętu medycznego: 2 defibrylatorów, 2 elektrokardiografów.
12. Nr 47/662/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, w dniu 26 czerwca 2008 r.
13. Nr 47/663/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej" na rok 2008,
realizowanego przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.
14. Nr 47/664/08 - zmieniono uchwałę Nr 46/577/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2008r. o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego
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Systemów Informacji Geograficznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu.
15. Nr 47/665/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie modułów Topograficznej
Bazy Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 47/666/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych dla Departamentu Polityki Regionalnej i Wdrażania RPO szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

17. Nr 47/667/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych na potrzeby
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz powołano komisję przetargową.

18. Nr 47/668/08 - dokonano zmiany uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38/469/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 47/669/08 - powołano z dniem 1 lipca 2008 roku na czas określony
do 30 czerwca 2009 roku Pana Stanisława Czuszela na stanowisko dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
20. Nr 47/670/08 - powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu
realizację projektu systemowego: „Monitoring regionalnego rynku pracy"
w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
okres od 01.03.2008 r. do 30.06.2009 r.
Realizacja projektu następować będzie zgodnie z Zasadami realizacji projektu
systemowego przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia.

21. Nr 47/671/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki
transportu" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
22. Nr 47/672/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
od l września 2008 roku do 11 grudnia 2010 roku na linii 209 na odcinku
Bydgoszcz Gł. - Unisław - Chełmża.
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Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

23. Nr 47/673/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny merytorycznej
projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
17.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki, odpowiedzialny za służbę zdrowia
Wicemarszałek Edward Hartwich spotkali się z Wojewodą Rafałem Bruskim
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział:
konsultant wojewódzki ds. chirurgii dziecięcej prof. Andrzej Prokurat, dyrektor
marszałkowskiego Departamentu Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Inwestycyjnego
Wacław Filar, dyrektor wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Bożena
Łukomska-Jasik i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Hanna Streich.
Podczas spotkania uzgodniono zasady dalszego funkcjonowania Oddziału Urologii i Chirurgii Dziecięcej w szpitalu, zagrożonego wykluczeniem z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
20.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystych obchodach 745-lecia Żnina. Uroczystości odbyły się w Żnińskim
Domu Kultury.
21, 22.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz
uczestniczył w XXXI Międzynarodowych Targach Agro-Tech w Minikowie.
22.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
w IX Festiwalu Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego. Festiwal odbył
się w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.
23.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii
wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2007, która odbyła się w
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Nagrody otrzymali: ks. prałat Marek
Rumiński (kultura), lider zespołu Raz Dwa Trzy Adam Nowak (kultura), Ewa
Openchowska (kultura fizyczna), Grażyna Rumińska (ochrona zdrowia), Ilona
Cichoń (oświata), Wojciech Maksymowicz (przedsiębiorczość), Mirosława Sobczyk (troska o człowieka), dr hab. Grzegorz Jarzębski (nauka).
23.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył jako
Przewodniczący komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
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24.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z przedstawicielami Związków Zawodowych Solidarność PKP Przewozy Regionalne. Rozmowy dotyczyły usamorządowienia spółki.
24.06.2008 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z wiceburmistrzem
Kcyni Arkadiuszem Stachowiakiem i Radnym Sejmiku Województwa Adamem
Krollem. Rozmowy dotyczyły wznowienia połączeń kolejowych Kcynia-SzubinBydgoszcz i Gołańcz-Kcynia-Nakło.
25.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu Rady Turystyki Biznesowej, które odbyło się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Na spotkaniu omawiano publikację promującą turystykę biznesową
oraz przygotowany został plan działania na 2009 rok.
25.06.2008 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu
Zespołu Konsultacyjnego ds. Koordynacji i Uzgodnień Opracowań Planistycznych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zastępcą Wójta gminy Chełmża Kazimierzem Boberem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
25-26.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz
uczestniczył w V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej na Mazowszu w Jachrance. Konferencja dotyczyła ochrony środowiska i odnawialnych
źródeł energii. Województwo Kujawsko-Pomorskie przygotowało prezentacje
„Energia odnawialna - inwestycje przyjazne środowisku”.
26.06.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Maciej
Eckardt wzięli udział w integracyjnym zlocie studentów Europy „Jedność Europy
w Różnorodności Jej Kultur”. Spotkanie miało miejsce w sali sesyjnej Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu. Studenci mieli okazję wysłuchać interesujących
prezentacji i wykładów na temat walorów, potencjału i perspektyw rozwojowych
Pomorza i Kujaw.
26.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
w Urzędzie Marszałkowskim z burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem
Skoniecznym. Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy między Gminą Piotrków
Kujawski a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
27.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył posiedzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Agencja jest
spółką samorządową województwa.
27.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał nowe porozumienie w sprawie
aglomeracji Bydgoszcz-Toruń, poszerzającego skład Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego o samorządy 17 gmin, które znajdą się
na terenie przyszłego B-TOM. Spotkanie odbyło się w gmachu Urzędu Miasta
w Bydgoszczy. Kolegium B-TOM to powołane z inicjatywy administracji marszałkowskiej ciało działające na rzecz ustanowienia Dwumiasta i promowania
idei wspólnego funkcjonowania obszaru. Koordynatorem prac poszerzonej instytucji będzie marszałek województwa, w imieniu którego organizować je będzie powołany przez gospodarza regionu sekretarz kolegium.
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27.06.2008 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Zebraniu Komitetu
Organizacyjnego Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Wicemarszałek
Eckardt jest przewodniczącym komitetu. Spotkanie odbyło się w sali kominkowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Początek olimpiady 3 lipca.
27.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał preumowę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą powołania Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Spotkanie odbyło się
w Klasztorze Franciszkanów w Toruniu.
27.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył Międzynarodowy Turniej Miast
o Puchar Marszałka w piłce nożnej. Uroczysta gala otwarcia odbyła się na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Impreza, która zgromadzi ponad 800 kilkunastoletnich młodych ludzi, to największy tego typu turniej w kraju.
28.06.2008 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej inauguracji
działalności barcińskiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
które odbyło się w podbarcińskich Bielawach. Poszerzenie PSSE o tereny
w okolicach Barcina to efekt skutecznych zabiegów samorządu województwa.
Według rządowych wyliczeń, dzięki PSSE w rejonie Barcina powstanie ponad
1300 nowych miejsc pracy.
28.06.2008 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w koncercie z okazji
67. rocznicy śmierci I. J. Paderewskiego w porcie lotniczym w Bydgoszczy.
29.06.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył
w Festynie Wędkarskim „Lin 2008” nad jeziorem w Lińsku.
29.06.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu folklorystycznym z cyklu „Z życia dawnej wsi” w KujawskoDobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.
Wyrazy sympatii i życzenia z okazji Święta Województwa na ręce Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nadesłali między innymi:
- Arcybiskup Henryk Muszyński – Metropolita Gnieźnieński,
- Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski,
- Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
- Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk,
- Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
- Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa,
- Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury,
- Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury,
- Paweł Łatuszka – Ambasador Republiki Białorusi,
- Jan Truszczyński – były ambasador RP przy Unii Europejskiej,
- Jacek Saryusz-Wolski – poseł do Parlamentu Europejskiego
- Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego,
- generał Raymond Henault – przewodniczący Komitetu Wojskowego
NATO.

23
Gratulacje i pozdrowienia z okazji Święta Województwa nadesłali prezydenci miast i samorządowcy z naszego województwa, parlamentarzyści,
przedstawiciele władz duchownych i służb mundurowych z naszego
regionu oraz przedstawiciele mediów.

Sporządzono, 29 czerwca 2008 roku

