INFORMACJA NR 7/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 30.06.2008 DO 27.08.2008 R.

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyznał dotację celową dla Opery NOVA
w Bydgoszczy na realizację spektaklu plenerowego „CARMEN" Georgesa Bizeta na terenie Fosy Zamkowej w Toruniu w dniu 4 lipca br. .
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji
Amerykańskiego Programu Edukacyjnego „Razem w NATO”.

Polsko-

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 158/08 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy
Miasta Toruń.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/674/08 - powołano z dniem 1 lipca 2008 r. pana Dariusza Delika
na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu, na czas określony pięciu lat.
2. Nr 48/675/08 - zmieniono uchwałę Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003roku w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów.
3. Nr 48/676/08 - uwzględniono protest z dnia 24 czerwca 2008 r. złożony
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami
za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi wraz z zakupem licencji na wyżej wskazany system wniesiony przez wykonawcę
Michała Kierul prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SoftBlue z siedzibą w Bydgoszczy, w zakresie powtórzenia czynności oceny
ofert pod kątem czy nie zawierają one rażąco niskiej ceny.
Oddalono protest w pozostałej części. Unieważniono wybór Wykonawcy BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

4. Nr 48/677/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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5. Nr 48/678/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
6. Nr 48/679/08 - zmieniono uchwałę Nr 3/36/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2008.

49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzje o współorganizacji:
- XXVI Ginsburskich Spotkań Młodzieży Europy pod hasłem „Młodzież
dla przyszłości” w dniach 19-31 lipca 2008 roku w Gdańsku, Toruniu
i Poznaniu,
- przedsięwzięcia polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a szkołą w Trokach na Litwie.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/680/08 - postanowiono nabyć do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie prawa użytkowania wieczystego
gruntu i prawa własności budynków i budowli na nim posadowionych położonych w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń, za cenę 1.500.000,00 zł
(na powyższych nieruchomościach zlokalizowany jest obecnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - Oddział
w Przysieku).
Zarząd Województwa wystąpi do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu
wraz z prawem własności w/w budynków i budowli za cenę 1.500.000,00 zł.

2. Nr 49/681/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z tym, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie unieważniono.

3. Nr 49/682/08 - 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.
4. Nr 49/683/08 - w uchwale Nr 41/509/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zaopiniowania
wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie
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układu drogowego w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana w Bydgoszczy, wprowadzono zmiany.
5. Nr 49/684/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu, w dniu 4 lipca 2008 r.
6. Nr 49/685/08 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu - Szpital im. dr Jana Biziela,
w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń bufetu i stołówki pracowniczej wraz z zapleczem, o łącznej powierzchni 198 m2,
znajdujących się w piwnicy budynku Szpitala.
7. Nr 49/686/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem są roboty budowlane
w celu zmiany przeznaczenia budynku położonego we Włocławku przy
ul. Bechiego 2.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

50. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.07.2008 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 139/08 do nru 140/08.
2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia:
- nr 141/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie paliw gazowych
- nr 142/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 50/696/08 - wprowadzono zmiany 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.
2. Nr 50/687/08 - z dniem 8 lipca 2008 r. odwołano P. Henryka Szczepanika z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
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3. Nr 50/688/08 - z dniem 9 lipca 2008 r. powołano Panią Annę Dybowską
na likwidatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
Zobowiązania likwidowanego zakładu zostaną uregulowane ze środków pochodzących ze zbycia majątku ruchomego likwidowanego zakładu oraz
ze środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 50/689/08 - upoważniono Dyrektora i Główną Księgową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do podpisywania umów
i porozumień wynikających z realizacji Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 50/690/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/175/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
6. Nr 50/691/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz innego sprzętu.
7. Nr 50/692/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 50/693/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 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-34110-C.
9. Nr 50/694/08 - do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki z przeprowadzonego w dniu 10 czerwca 2008r. drugiego przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych
w Świeciu n/Wisłą.
10. Nr 50/695/08 - rozstrzygnięto nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci
- tereny wiejskie” mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji dzieci na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie” złożono 40 wniosków.
Stwierdzono, że 8 wniosków złożonych w ramach naboru nie spełnia wymogów formalnych i nie będą one podlegały rozpatrywaniu.
Po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, przyznano dotacje
32 jednostkom samorządu terytorialnego na realizację 32 zadań na kwotę
łączną 464.384 zł.
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51. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował wyszczególnione w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Polityki
Strukturalnej istotne kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Wspieranie procesów metropolizacji dwumiasta Bydgoszcz-Toruń.
3. Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej.
4. Degradacja środowiska wywołana projektowaną rozbudową kopalni
odkrywkowej węgla brunatnego „Konin”.
5. Strefa ochronna radioteleskopu zlokalizowanego w miejscowości Piwnice
koło Torunia.
W wyszczególnionych kierunkach rozwoju regionu Zarząd Województwa postanowił skoncentrować się na zagadnieniach zmarginalizowanych w pracach
nad koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK) w celu zasygnalizowania problemów województwa kujawsko-pomorskiego w skali ponadregionalnej. Zarząd Województwa popiera inicjatywy przesądzone w materiałach KPZK, takich jak autostrada A-1 i droga ekspresowa S-5.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowej
na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji XX Mistrzostw
Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów w dniach 11-20 lipca 2008 r.
na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 143/08 do nru 144/08.
5. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienie nr 145/08
w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 51/709/08 - przyznano stypendia 16 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
2. Nr 51/697/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/213/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008
zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i
Zakładu Patologii Nowotworów" w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
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3. Nr 51/698/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 43/539/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku
w sprawie wydania opinii o ośrodku pod nazwą „Neuron” Sp. z o.o.,
Małe Gacno 6, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
4. Nr 51/699/08 - udzielono Panu Adamowi Horbulewiczowi - Dyrektorowi
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie realizacji Porozumienia Nr 2 /grant EURES/
2008 zawartego w dniu 9 czerwca 2008 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
5. Nr 51/700/08 - zatwierdzono Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
Utracił moc poprzedni Regulamin organizacyjny WUP zatwierdzony Uchwałą
Nr 27/302/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

6. Nr 51/701/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 51/702/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
8. Nr 51/703/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie zadania
pn. „Remont pomieszczeń reprezentacyjnych wraz z pomieszczeniami
przyległymi i sanitariatami” tj. sporządzenie projektów oraz wykonanie
robót budowlanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.
9. Nr 51/704/08 - 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”).
10. Nr 51/705/08 - czasowo wyłączono następujące kryteria wyboru projektów z etapu oceny formalnej:
1) kryterium A.5. Kompletność załączników w zakresie dotyczącym załączników do wniosku o dofinansowanie oznaczonych numerami 2 i 3 - wyłączenie dotyczy konkursów ogłoszonych w roku 2008;
2) kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu: „Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji do 15 tys. RLM dla schematu ścieki lub woda
i ścieki”, „Projekt jest zgodny z linią demarkacyjną” oraz „Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” - wyłączenie dotyczy projektów ubiegających
się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodnościekowej i stosowane będzie do dnia aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Kryteria w/w będą brane pod uwagę po zakończeniu oceny merytorycznej projektu, przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania.
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Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą projektów wybieranych w trybie indywidualnym jak i konkursowym.

11. Nr 51/706/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 31/367/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich.
12. Nr 51/707/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
13. Nr 51/708/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 38/469/08 z dnia 27 maja 2008 roku 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.

52. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu na temat stanu wdrażania programów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego:
-

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL),
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR),
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

2. Zarząd Województwa zapoznał się z raportem końcowym z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt: Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.
3. Zarząd Województwa polecił zlecenie wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej prognozy zagrożeń jeziora Gopło i jego zlewni
w związku z planowanym uruchomieniem odkrywki złóż węgla brunatnego „Tomisławice” Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie
S.A.
4. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykonanie następujących opracowań:
1) Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu „Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze me-
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tropolitalnym BiT- City” oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2) Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 52/710/08 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela wychowawcy p. Kazimierza Fiut ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’ a w Bydgoszczy.
2. Nr 52/711/08 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Thorsten Kroje, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Bydgoszczy.
3. Nr 52/712/08 - udzielono Pani Mariannie Czarneckiej - Dyrektorowi
Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 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.
4. Nr 52/713/08 - przyznano okolicznościowe nagrody rzeczowe dla Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
w kwocie 160.000,00 zł za wieloletnią pracę wychowawczą wśród dzieci
i młodzieży mającą na celu wszechstronny rozwój młodego pokolenia
oraz za propagowanie postaw i działalności społecznie pozytywnych
wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 52/714/08 - przyznano okolicznościowe nagrody rzeczowe dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego - w kwocie
640.000,00 zł za wieloletnią pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży mającą na celu wszechstronny rozwój młodego pokolenia oraz
za propagowanie postaw i działalności społecznie pozytywnych wśród
mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 52/715/08 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2008 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia niniejszego sprawozdania Prezesowi Zarządu Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
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53. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa upoważnił Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do podpisania listu intencyjnego w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy marszałków 6 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w zakresie opracowania projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej
E-70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowania wstępnego
studium wykonalności programu.
2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zlecenie wykonania opracowania pt. „Odnawialne źródła energii - zasoby, możliwości wykorzystania
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
3. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30.06.2008 roku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 53/721/08 – przyjęto wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
2. Nr 53/716/08 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na użyczenie na czas nieoznaczony Gospodarstwu Pomocniczemu w Bydgoszczy działającemu
przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku części zabudowanej działki nr 710 położonej w Chełmnie
przy ulicy Łunawskiej 11, o powierzchni placu 5524,5 m2 oraz powierzchni magazynowo-garażowej 203,45 m2, obręb Nowe Dobra, w celu utworzenia nowego zaplecza technicznego.
3. Nr 53/717/08 - wyrażono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi - dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na sprzedaż lub likwidację następujących składników majątkowych:
a)
b)
c)
d)

samochód ciężarowo-osobowy Polonez Track, szt. 1, rok produkcji 1995;
przyczepa niskopodwoziowa szt. 1,
koparko-ładowarka „Pelikan” szt. 1,
betoniarka szt. 1.

4. Nr 53/718/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa
p. Edmunda Rogowskiego zam. w Legbądzie i p. Krzysztofa Joppka
zam. w Tucholi.
5. Nr 53/719/08 - powołano Radę Muzeum przy Muzeum Archeologicznym
w Biskupinie.
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6. Nr 53/720/08 - zmieniono uchwałę 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.

54. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.07.2008 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 54/723/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwich
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy,
w dniu 21 lipca 2008 r.
2. Nr 54/722/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego pn. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
Na konkurs wpłynęło 13 ofert - wszystkie spełniły wymogi formalne. Przyznano dofinansowanie 3 podmiotom na realizację 3 zadań na łączną kwotę
100.000 zł.

55. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za II kwartał 2008 roku.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym tj. od 01.04.2008 r. do 30.06.2008 r. wyniosła
14.515.529,20 zł i została udzielona 26 podmiotom w formie refundacji kosztów
poniesionych przez przewoźników z tytułu honorowania uprawnień ustawowych ulg przejazdowych międzymiastowej komunikacji autobusowej.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji uroczystego wręczenia stypendiów Marszałka Województwa osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 55/727/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu bydgoskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
2. Nr 55/724/08 - ogłoszono trzeci przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Świeciu n/Wisłą, stanowią-
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cych własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami: 867/19, 867/20 i 867/21.
3. Nr 55/725/08 - postanowiono użyczyć Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, na czas nieokreślony sprzęt o łącznej wartości 2.203.538,90 zł.
4. Nr 55/726/08 - zmieniono uchwałę Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003roku w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów.

56. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji z Gminą Koronowo Dożynek Wojewódzkich 2008.
2. Zarząd Województwa zaakceptował zlecenie wykonania przez Izbę
Przemysłowo-Handlową w Toruniu audytu eksportowego przedsiębiorstw eksportujących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za rok 2007.
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 146/08 do nru 148/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 56/731/08 - powołano Grupę Sterującą Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 56/732/08 - utworzono stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).
3. Nr 56/733/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. pod
nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 56/734/08 - zmieniono uchwałę 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”).
5. Nr 56/735/08 - zmieniono uchwałę nr 17/186/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P na lata 2007-2013.
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6. Nr 56/736/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 22/258/08 z dnia
25 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
7. Nr 56/737/08 - zmieniono uchwałę Nr 32/379/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów w roku 2008.
8. Nr 56/738/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/154/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2008
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek Dąbrowa Biskupia (Szubin-Łabiszyn)” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 56/739/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w m. Łabiszyn” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 56/740/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/153/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia
(Szubin-Łabiszyn)” na lata 2008-2009 realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 56/741/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nowego
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie dojazdu
do linii brzegowej Jeziora Radodzież od drogi gminnej Osiny-Głodowo,
gmina Nowe.
12. Nr 56/742/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa p. Ryszarda Kasperskiego zam. Tytlewo 1, 86-230 Lisewo.
13. Nr 56/743/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 25/293/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2008 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
14. Nr 56/744/08 - zmieniono uchwałę nr 27/318/ Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury
fizycznej i sportu.
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15. Nr 56/745/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kserokopiarek na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
16. Nr 56/746/08 - postanowiono podjąć czynności w celu zbycia pięciu samochodów osobowych o znacznym stopniu zużycia, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskiego: Daewoo Nexia 1.5,
Daewoo Nubira 2.0, FSO Polonez Truck Diesel MR’93, Lancia Kappa,
Ford Eskort.
Ustalono regulamin udziału w postępowaniu przetargowym na zbycie samochodów.

57. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.04.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował koncepcję dotyczącą rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. oraz wyraził zgodę na
uczestnictwo samorządu w budowie struktury dostępowej w standardzie
WiMax.
WiMax jest technologią, która doskonale nadaje się do budowy szerokopasmowego dostępu, zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich oraz pozwala świadczyć usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu dla klientów
indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.

2. Zarząd Województwa w związku z protestami dotyczącymi lokalizacji
układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej nr 80
z drogą nr 15, szczególnie na odcinku od drogi krajowej numer 80
do drogi wojewódzkiej numer 553 i dalej do węzła na drodze krajowej
numer 1, podjął następujące decyzje:
1. Wstrzymać prace projektowe dla odcinków od drogi krajowej numer 80 do
drogi wojewódzkiej numer 553 i dalej do węzła na drodze krajowej numer
1 w ramach zadania pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego
- połączenie drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15”
2. Przyspieszyć w ramach zadania realizację odcinka od węzła na drodze
krajowej numer 1 do węzła Turzno na autostradzie A1, którego budowa
doprowadzi do połączenia terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z budowaną autostradą A1 oraz rozwiązania problemów komunikacyjnych gminy Łysomice
3. Doprowadzić do spotkania Zarządu Województwa z Dyrekcją Regionalną
Lasów Państwowych w Toruniu, Prezydentem Miasta Torunia, Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, wójtami
gmin: Łysomice oraz Zawieś Wielka w sprawie przeanalizowania możliwych wariantów przebiegu lokalizacji układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15 na odcinku do drogi krajowej
numer 80 do węzła na drodze krajowej numer 1
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3. Zarząd Województwa przyjął informacje dot.:
- wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.
- wykonanych dochodów budżetu państwa przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonanych za I półrocze
2008 rok.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 57/747/08 - 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 57/748/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Dragacz”.
3. Nr 57/749/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego” oraz projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świeckiego”.
4. Nr 57/750/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa obiektu przy ul. Szpitalnej”
realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
5. Nr 57/751/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
6. Nr 57/752/08 - postanowiono przekazać mienie ruchome, darowane
Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy w Górznie, na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem do prowadzenia
Ośrodka ,,Wilga” w Górznie przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
7. Nr 57/753/08 - dokonano zmiany treści umowy darowizny nieruchomości położonej w Głuchowie gmina Chełmża zawartej w dniu 2 marca
2001 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem
Toruńskim.
8. Nr 57/754/08 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I-II
kwartał 2008 r.
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9. Nr 57/755/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 57/756/08 - zatwierdzono treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz
tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR
w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś
priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 57/757/08 - zmieniono uchwałę Nr 16/173/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia
sposobu wynagradzania asesorów za wykonaną pracę polegającą na
ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
§ 1 pkt 1 otrzymał brzmienie:
„1) specjalista asesor za ocenę jednego wniosku aplikacyjnego niezależnie od
liczby posiedzeń zespołu oceniającego niezbędnych do jego oceny, otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto, wypłacone z Pomocy Technicznej oś priorytetowa 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dzieło”.

58. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.07.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa omawiał aktualną sytuację na rynku pracy
w związku ze zwolnieniami grupowymi w firmach ADRIANA S.A.
w Kosowiźnie, BORYSZEW S.A. Oddział ELANA w Toruniu.
Zarząd Województwa zapoznał się z następującymi zagadnieniami przedstawionym i przez p. Artura Janasa - z-cę dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu :
1. sytuacją na rynku pracy w powiecie chełmińskim i w Toruniu
2. środkami Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego
w 2008 r.
3. informacjami PUP o zwolnieniach grupowych.
Adriana SA zwolni w sierpniu około pół tysiąca pracowników, 250 w połowie
i 250 z końcem miesiąca.
Toruński Oddział Elana chemicznego przedsiębiorstwa Boryszew SA zamierza zwolnić do końca roku 680 ludzi (60 procent stanu osobowego), a związana z nim Elana PET 117 osób, co stanowi ponad jedną czwartą załogi.

W celu minimalizacji społecznych skutków zwolnień grupowych w w/w
firmach zostały podjęte działania:
- zabezpieczenie środków finansowych na wszelką formę interwencji,
(gdy środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji PUP będą niewystarczające, to samorząd województwa i WUP wesprą PUP w staraniach o dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
- propozycje wsparcia organizacyjnego przez doradców zawodowych
WUP dla powiatowych urzędów pracy.
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2. Zarząd Województwa przyznał nagrody finansowe dla artystów ludowych biorących udział w dorocznym Konkursie Aktywności Artystycznej
Twórców Ludowych.
3. Zarząd Województwa polecił opracowanie „Analizy uwarunkowań społecznych w kontekście zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na linii kolejowej nr 207 Toruń Gł. - Grudziądz oraz
27 Toruń Gł. - Sierpc”.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 149/08 do nru 159/08.
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nru 160/08 - pozytywnie
zaopiniowano wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję
energii elektrycznej.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 185/08 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży udziału do 3/10 części nieruchomości położonej
w Osieku n/Wisłą zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu
Państwa.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 58/759/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 58/760/08 - 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.
3. Nr 58/761/08 - zmieniono załącznik do Uchwały 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.
4. Nr 58/762/08 - dokonano warunkowego wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
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5. Nr 58/763/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej
na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno
na odcinku od km 35+301 do km 35+719, która ma być zlokalizowana
na działkach nr 56, 448, 355/2, 69/3, 69/21, 71/4, 166, 213, w miejscowości Dobre.
6. Nr 58/764/08 - wyrażono zgodę dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie
krzewu.
7. Nr 58/765/08 - postanowiono przekazać Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadania marszałka
województwa określone w art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne dotyczące:
1) analizy zmian w strukturze organizacyjnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych
2) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

59. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.08.2008 R.
1.
1. Przyjęto zasady funduszu rewitalizacji małych i średnich miast do 2015
roku,
z uwagami:
1) Podstawą funkcjonowania będą lokalne programy rewitalizacji oraz programy pomocowe przyjęte dla wdrażania PROW i RPO.
2) Wyrównanie niekorzystnych warunków finansowych w związku z wyłączeniem miast do 5 tysięcy mieszkańców z RPO.
Zarząd Województwa przeznacza na ten cel niezależną pulę środków
w wysokości 2,7 mln zł nie łącząc ich z funduszem rewitalizacji.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji województwa podczas
61 Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego Policji w Graz (Austria).
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 161/08 do nru 162/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 178/08 - w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki
nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009 -2012.
- Druk Nr 184/08 - w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk Nr 186/08 - w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
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- Druk Nr 187/08 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Zespołu
Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 59/766/08 - 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 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
zmienionej Uchwałą Nr 45/566/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.
2. Nr 59/767/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Inowrocław”.
3. Nr 59/768/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla
inwestycji polegającej na budowie ulicy Filareckiej w Bydgoszczy.
4. Nr 59/769/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Białe
Błota o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie
ulicy Sarniej i Łosiowej w Trzcińcu, gmina Białe Błota.

60. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planów dochodów
i wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008
roku.
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 163/08 do nru 166/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 60/770/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Planu
Wdrożenia Projektu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój
markowych produktów.
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2. Nr 60/771/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów
Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 60/772/08 - powierzono Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2008 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r.
4. Nr 60/773/08 - powierzono Panu Jerzemu Zastempowskiemu stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2008 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r.
5. Nr 60/774/08 - powierzono Pani Małgorzacie Szczepanek stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
6. Nr 60/775/08 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16 na wykonanie w roku
2008 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego.
7. Nr 60/776/ 08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń” realizowanego przez Galerię
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
8. Nr 60/777/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa:
p. Janusz Kiedrowski zamieszkały: Wełpin 16a, 89-510 Bysław.
9. Nr 60/778/08 - ogłoszono Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane
przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.
10. Nr 60/779/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych na potrzeby Departamentu
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 60/780/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów
MDOK na potrzeby funkcjonowania departamentu Polityki Regionalnej
oraz Wdrażania RPO w trybie z wolnej ręki.
12. Nr 60/781/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zlecenie wykonania opracowania
pt. „Odnawialne źródła energii - zasoby, możliwości wykorzystania
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

20
13. Nr 60/782/08 - oddalono w całości protest z dnia 29 lipca 2008 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie i wdrożenie
systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi wraz z zakupem licencji na wyżej wskazany system.

61. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa udzielił wsparcia w formie dotacji celowej samorządowym, wojewódzkim instytucjom kultury na realizację przedsięwzięć
merytorycznych ważnych dla działalności instytucji oraz rozwoju kultury
regionu.
2. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt decyzji przyznającej dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w kwocie
1.139.462,38 zł 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 2007 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.
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 167/08 do nru 180/08.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 183/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
w Świeciu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 61/783/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 17/186/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie
przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi 1 RPO WK-P
na lata 2007-2013.
2. Nr 61/784/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/172/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Wytycznych do procedury podpisywania pre-umów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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3. Nr 61/785/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi
do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w Toruniu w dniu 13 sierpnia 2008 roku.
4. Nr 61/786/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 25/293/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
5. Nr 61/787/08 – ogłoszono regulamin przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej.
6. Nr 61/788/08 – ustalono, że w dniu 18 sierpnia 2008 roku upływa termin
drugiego naboru wniosków o dotację z Funduszu Wsparcia na zadania
własne dla gmin z wykazu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa
na w 2008 roku.
7. Nr 61/789/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Lniano
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi
łączącej miejscowość Mukrz gmina Lniano z drogą wojewódzką nr 239.
8. Nr 61/790/08 - zmieniono uchwałę nr 41/510/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej
na budowie drogi gminnej Mały Komorsk-Morgi, gmina Nowe.
9. Nr 61/791/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dot. postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od 1 września 2008
roku do 11 grudnia 2010 roku.
Dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych:
1. Konsorcjum: PCC Rail S.A. i Arria Polska Sp. z o.o.
2. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

10. Nr 61/792/08 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę 5 wagonów doczepnych
do autobusów szynowych typu 214M.
Odrzucono ofertę przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding
z siedzibą w Bydgoszczy z powodu niezgodności ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę 5 wagonów
doczepnych do autobusów szynowych typu 214M.

11. Nr 61/793/08 - przyznano dofinansowanie w kwocie 1.139.462,38 zł
ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego pn. „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania
i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego w 2007 r.”
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62. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował powołanie Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem Forum będzie prowadzenie działalności informacyjnej (strona internetowa) oraz koordynacja wymiany doświadczeń w zakresie wszelkich działań
związanych z ożywieniem żeglugi śródlądowej podejmowanych przez członków Forum. Jego funkcjonowanie ma ponadto przyczynić się do rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi zainteresowanymi tą tematyką podmiotami,
m.in. organizacjami pozarządowymi, położonymi na szlaku dwóch głównych
cieków województwa - Noteci i Wisły. Forum nie będzie miało nakreślonych
ram czasowych swojej działalności.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas VII edycji Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych organizowanego przez Urząd Gminy Dobrcz w dniach 6-7 września 2008 roku.
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 181/08 do nru 182/08.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 189/08 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w 2008 r.
- Druk Nr 190/08 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED”
w Toruniu
- Druk Nr 191/08 - w sprawie projektu podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 62/794/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 47/670/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008
roku w sprawie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu projektu systemowego 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.
2. Nr 62/795/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 31/362/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
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3. Nr 62/796/08 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania po nazwą „Adaptacja pomieszczeń na kotłownię i roboty towarzyszące” realizowanego przez Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
4. Nr 62/797/08 – określono terminy zakończenia okresów zbioru roślin
uprawnych w województwa kujawsko-Pomorskim, związane z wypłatą
odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych
przez zwierzęta łowne.
5. Nr 62/798/08 – dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim p. Józefa buchałowicza i p. Jana Lewandowskiego
z Brodnicy.
6. Nr 62/799/08 – zaopiniowano pozytywnie wniosek o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Potockiego w Bydgoszczy.
7. Nr 62/800/08 – zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Górzno w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.

63. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie przekształceń
ambulatoryjnych SP ZOZ, dla których organem założycielskim jest
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd oczekuje złożenia wniosków dot. przekształceń organizacyjno-prawnych wyłącznie od spółek pracowniczych powstałych na zasadach:
1. Pracownicy powinni posiadać 100% udziałów.
2. Maksymalna cena nominalna udziału - 100 zł.
3. Oświadczenia wszystkich pracowników o woli przystąpienia lub nieprzystąpienia do spółki.
4. Kapitał zakładowy nie wyższy niż minimum ustawowe – 50 tys. zł.
5. Maksymalny poziom udziałów jednego udziałowca w strukturze kapitału
spółki – 15%.
Zarząd deklaruje zaplanowanie w budżecie województwa na 2009 rok gwarancji na ewentualne poręczenie kredytów na pierwsze dwa miesiące działalności dla nowopowstałych spółek pracowniczych.
Zobowiązano Wicemarszałka Województwa Pana Edwarda Hartwicha Dyrektora Departamentu Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego Pana Wacława Filara do przeprowadzenia stosownych konsultacji dot. przekształceń
organizacyjno-prawnych z pracownikami ambulatoryjnych SP ZOZ.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przygotowaniu konferencji poświęconej Międzynarodowej Drodze Wodnej E70 w ramach działań podejmowanych przez sześć województw (kujawsko-pomorskie, lubuskie,
pomorskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
na rzecz aktywizacji gospodarczej oraz turystycznej polskiego odcinka
MDW E70.
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3. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o promocji turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego
na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2008
w dniach 25-27 września 2008 roku,
- o organizacji Wojewódzkich obchodów Światowych Dni Turystyki
w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Chełmnie w dniu 3 października 2008 r.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 183/08 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 193/08 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Lipnie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 63/801/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki transportu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Nr 63/802/08 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów konkurs plastyczny „Mój
region w Europie - jak zmieni się Kujawsko-Pomorskie dzięki funduszom
unijnym”.
3. Nr 63//803/08 - wyrażono zgodę na powołanie zastępcy dyrektora w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku, Pana Adama Wincka.
4. Nr 63/804/08 - zmieniono uchwałę Nr 24/275/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia nowego kierunku
kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Medycznej im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
5. Nr 63/805/08 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6. Nr 63/806/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.02.2008 roku 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.
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64. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o zadaniach realizowanych
w ramach rozwoju sieci drogowej województwa w latach 2008-2015,
stanie przygotowania beneficjentów do budowy obwodnic ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz o wstępnej deklaracji przystąpienia samorządów powiatowych do wspólnej emisji obligacji z województwem na cele drogowe.
Działania zmierzające do poprawy stanu technicznego sieci dróg wojewódzkich w zakresie zadań inwestycyjnych zostały określone w „Planie rozwoju
sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2015”.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków na realizację cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych pn. „Projekt krok
po kroku", których celem będzie nabycie wiedzy na temat pozyskiwania
funduszy na działalność organizacji pozarządowych.
3. Zarząd Województwa postanowił wytypować dwóch przedstawicieli
do uczestnictwa w II Polsko-Hiszpańskim Forum Energii Odnawialnej,
które odbędzie się w dniach 30.09.-01.10.2008 r. w Warszawie.
Cele forum:
1. Merytoryczna dyskusja na temat rozwoju polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, wskazanie sprawdzonych rozwiązań z rynku hiszpańskiego
oraz modelowej współpracy firm energetycznych z regionami.
2. Stworzenie impulsu do rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystywanych w poszczególnych regionach, wskazanie możliwości inwestycji
w energię odnawialną w Polsce.
3. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 194/08 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania
nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w roku 2008.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 64/807/08 - przyjęto informację z wykonania budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2008 roku.
Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną przedstawione informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 r.
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi.

2. Nr 64/808/08 - wprowadzono zmiany 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 KujawskoPomorskiego na 2008 r.
3. Nr 64/809/08 - zmieniono uchwałę Nr 3/36/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
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zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2008.
4. Nr 64/810/08 - ustalono wzór wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej wraz załącznikami, instrukcji wypełniania i składania wniosku, wzór
karty oceny formalnej wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej,
wzór formularza uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzór umowy o przyznanie stypendium wraz z załącznikami,
wzór umowy zlecenia, wzór sprawozdania z realizacji indywidualnego
programu rozwoju edukacyjnego ucznia, w ramach realizacji projektu
systemowego pn. „Zdolni na start” realizowanego w ramach Priorytetu
IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
5. Nr 64/811/08 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla dziedziny „rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza”, którą tworzą specjaliści z następujących
list:
1) ds. oceny technicznej
2) ds. oceny finansowo-ekonomicznej
6. Nr 64/812/08 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla dziedziny rozwój infrastruktury
edukacyjnej, którą tworzą specjaliści z listy d.s. oceny finansowo-ekonomicznej.
7. Nr 64/813/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na 2008 r. zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku diagnostyczno-leczniczym na bar dla pacjentów” realizowanego przez
Centrum Onkologii w Bydgoszczy finansowanego ze środków własnych.
8. Nr 64/814/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/60/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Remont budynków” realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 64/815/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania pt.
„Analiza projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem gotowości do realizacji”.
10. Nr 64/816/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
zadania pn. „Remont pomieszczeń reprezentacyjnych wraz z pomiesz-
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czeniami przyległymi i sanitariatami” tj. sporządzenie projektów oraz
wykonanie robót budowlanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.
11. Nr 64/817/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów MDOK na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach.

12. Nr 64/818/08 - dokonano wyboru oferty złożonej przez p. Marcina Norberta Perekińczuka w sprawie zakupu samochodu marki FSO Polonez
Truck Diesel MR’93 wersja 1.9 GLD roku produkcji 1998.
Unieważniono postępowanie na zbycie następujących samochodów:
1) Daewoo Nexia 1.5 wersja GL, rok produkcji 1996,
2) Daewoo Nubira 2.0 wersja CDX, rok produkcji 1999,
3) Lancia Kappa Kat. wersja 2.4iLX, rok produkcji 1997,
4) Ford Escort wersja CLX, rok produkcji 1997,
z powodu braku ofert.

13. Nr 64/819/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
14. Nr 64/820/08 - wyrażono zgodę na pisemne głosowanie w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka numer
199/120 będącej własnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki z o. o. w Sopocie.
Wyrażono zgodę na zbycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
Spółkę z o.o. z siedzibą w Sopocie niezabudowanej działki numer 199/120
o powierzchni 0,2216 ha.

65. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o promocji województwa kujawsko-pomorskiego podczas IV Akademickich Mistrzostw Europy w wioślarstwie, które odbędą się w dniach
27-30 sierpnia 2008 roku w Zagrzebiu (Chorwacja),
- o współorganizacji warsztatów dla ojców pt. „Siedem sekretów efektywnego ojcostwa” prowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Rodzinnych „Langusta”.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 195/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Koneck pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
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- Druk Nr 196/08 - zmieniająca uchwale w sprawie udzielenia Gminie Lipno
pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 197/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Świekatowo pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 198/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Gostycyn pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 199/08 - zmieniająca uchwale w sprawie udzielenia Gminie
Dobrzyń nad Wisłą pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 200/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Kamień Krajeński pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 201/08 - w sprawie zmiany w uchwale o udzieleniu Gminie
Zbójno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 202/08 - w sprawie udzielenia Gminie Papowo Biskupie pomocy
finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 203/08 - w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Brodnicy przy ulicy Kamionka
- Druk Nr 204/08 - zmieniająca uchwale w sprawie przyjęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich na odcinku granica województwa - Sierpc
- Druk Nr 206/08 – w sprawie utworzenia nowych komórek organizacyjnych
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 65/821/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
Drodze gminnej Śliwiczki - Sarnia Góra, nadano numer 010243C.

2. Nr 65/822/08 - zmieniono uchwałę nr 18/202/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2008 roku.
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3. Nr 65/823/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/322/08 Zarządu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku
w sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 65/824/08 - zmieniono uchwałę nr 48/1024/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie
ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
§ 1 ust. 2 otrzymał brzmienie „2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy akceptuje się wysokość
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w wysokości 9,50 zł".

5. Nr 65/825/08 - dokonano zmian w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 stanowiącej załącznik do uchwały nr 14/138/2008
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.
6. Nr 65/826/08 - zatwierdzono treść ogłoszenia o naborze oraz tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków L-1FRR w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie
5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 65/827/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektom (zgodnie z załącznikiem do uchwały).
8. Nr 65/828/08 - przyznano nagrodę roczną Pani Ewie Domżalskiej
dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
9. Nr 65/829/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego
w Bydgoszczy.
10. Nr 65/830/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi - Dyrektorowi Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka
w Bydgoszczy.
11. Nr 65/831/08 - przyznano nagrodę roczną Pani Marioli Brodowskiej Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
12. Nr 65/832/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Henrykowi Wróblowi Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
13. Nr 65/833/08 - przyznano nagrodę roczną Pani Ewie Krysińskiej-Błaszczyk - Dyrektorowi Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
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14. Nr 65/834/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Edwardowi Grądzielowi
- Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
15. Nr 65/835/08 - wyrażono zamiar odwołania Pana Sławomira Syrkiewicza ze stanowiska dyrektora Przychodni Specjalistycznej „ OLK-MED"
w Toruniu.
Powyższa uchwała zostanie przedłożona Radzie Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED" w Toruniu do zaopiniowania.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
2.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkali się ze Starostą Rypińskim Markiem Tyburskim, Wójtem Gminy Brzuze Janem Koprowskim, Burmistrzem Rypina Markiem Błaszkiewiczem, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Samborem Gawińskim oraz radną Powiatu Rypińskiego Danutą Tyraj. Rozmawiano
o przyszłości infrastruktury po zlikwidowanej Cukrowni Ostrowite. Efektem spotkania było porozumienie w sprawie opracowania kompleksowego programu
rewitalizacji terenu po zlikwidowanej cukrowni. W przygotowaniu programu
gminę Brzuze wesprze samorząd województwa.
2.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich podpisali dziewięć kolejnych umów wstępnych z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszystkie dotyczą przedsięwzięć umieszczonych na liście projektów kluczowych. Samorząd województwa podpisał już łącznie 36 takich porozumień.
2.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z przedstawicielami firmy ATMOTERM w sprawie obsługi programu informatycznego Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska do zarządzania
informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz
opłatami produktowymi.
2.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z przedstawicielami samorządów: Gminy Brzuze i Miasta Rypin oraz Starostwa
Rypińskiego. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiano
o pomocy dla pracowników likwidowanej Cukrowni Ostrowite.
4.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wręczył przedstawicielom
sześciu przedsiębiorstw inwestujących w Toruńskim Parku Technologicznym
certyfikaty uczestnictwa. Spotkanie odbyło się w budynku TPT przy ulicy Włocławskiej. W ciągu najbliższych 3 lat, dzięki nowym inwestycjom za ponad 130
milionów złotych, na terenie parku powstanie 300 nowych miejsc pracy. Toruński Park Technologiczny (TPT) jest projektem realizowanym z inicjatywy i przez
Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) Toruński Park
działa w ramach TARR S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka. Formalnie Park został powołany 1 maja 2005 roku. Należy do Konsorcjum Parków
Technologicznych w Polsce.

31
4.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkali się w Toruniu z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Arturem Ławniczakiem.
4.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się w toruńskiej osadzie leśnej Barbarka i Forcie IV z młodzieżą z Polski i USA. W przypadającym tego dnia amerykańskim Dniu Niepodległości uczestnicy spotkania
oddali cześć ofiarom II wojny światowej.
7.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z Wójtem Gminy Łysomice Piotrem Kowalem oraz prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresą Kamińską. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Gminy Łysomice.
7.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z
55-osobową grupą Francuzów i Hiszpanów. Podczas spotkania odbyła się prezentacja walorów turystycznych oraz produktów regionalnych Kujaw i Pomorza.
8.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich i Wicemarszałek
Województwa Maciej Eckardt wzięli udział w ceremonii otwarcia XII Mistrzostw
Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy. Mistrzostwa były największą
tegoroczną imprezą sportową w naszym kraju. Przez sześć dni na przebudowanym bydgoskim stadionie rywalizowało 1520 sportowców ze 167 krajów. Codziennie zmagania młodych lekkoatletów na stadionie oglądało ponad 10 tysięcy kibiców. Samorząd województwa wsparł finansowo organizację imprezy.
8.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wręczył nagrody zwycięzcom quizu wiedzy o regionie, który odbył się w ramach obchodów Święta
Województwa. Pierwszą nagrodę - dwuosobową wycieczkę do Grecji - otrzymała Agata Wieczorek, drugą - laptop - Joanna Sakowska, trzecią - rower górski - Wojciech Wichrowski. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Urzędzie
Marszałkowskim.
10.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz Członek
Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz podpisali umowy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
W projekcie „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” poza Urzędem Marszałkowskim biorą udział także Starostwa Powiatowe
w Aleksandrowie, Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Mogilnie, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie
i we Włocławku, Urzędy Miasta Chełmża, Lubraniec i Łasin oraz Urzędy Gminy
Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubraniec, Łasin, Pakość i Solec Kujawski.
10.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w spotkaniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. Szpital w Świeciu to najstarszy
szpital psychiatryczny w Polsce. Jest on jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego.
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10.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wręczył
medale zwycięzcom konkurencji rozgrywanych podczas trzeciego dnia XII Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce.
10.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członkowie
Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki wzięli udział
w Forum Przewodniczących Sejmików w Toruniu. Uczestnicy forum wysłuchali
między innymi wystąpienia Marszałka Województwa Pomorskiego i prezesa zarządu Związku Województw RP Jana Kozłowskiego. Gospodarzem spotkania
był przewodniczący Sejmiku Województwa Krzysztof Sikora.
11.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w koncercie galowym 31. Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży
w bydgoskiej Operze Nova. Na tegorocznym festiwalu wystąpiły zespoły z Białorusi, Cypru, Chorwacji, Niemiec, Turcji, Szwecji oraz Rosji. Polskę reprezentowały: zespół muzyki dawnej ze Świeradowa Zdroju i kwintet akordeonowy z Koszalina. Poza konkursem wystąpili Finowie, a także bydgoszczanie - Jazz BigBand`75.
11.07.1008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz otworzył
wystawę „Przemijanie i wędrówka do miejsc przeznaczenia” w Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Ekspozycja jest retrospektywnym
przeglądem twórczości prof. Wiesława Dembskiego - artysty mieszkającego
w Ciechocinku, przez wiele lat związanego z gdańskim środowiskiem akademickim.
12.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów Włocławek 2008. Reprezentanci Polski zdobyli 7 medali - 3 złote, 2 srebrne
i 2 brązowe. Imprezą towarzyszącą były otwarte międzynarodowe zawody modeli redukcyjnych samolotów gigant. Organizatorami imprezy były Aeroklub
Włocławski oraz Aeroklub Polski. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wsparł finansowo organizację mistrzostw.
13.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii
zakończenia XII Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy.
Kolejne mistrzostwa odbędą się w Kanadzie.
14.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przyjął mistrzynie świata
juniorów we florecie, wychowanki toruńskiego Klubu Budowlani. Torunianki Emilia Rygielska oraz siostry Marta i Hania Łyczbińskie - to wielokrotne mistrzynie Polski juniorów i nadzieja polskiego floretu. W tym roku dziewczyny
zdobyły drużynowe mistrzostwo świata juniorów do lat 20, a rok temu mistrzostwo Europy juniorów do lat 17. W uznaniu dotychczasowych sukcesów, Marszałek Piotr Całbecki wręczył młodym sportsmenkom upominki.
14-17.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich, przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni Lucyna Andrysiak i Sławomir Kopyść
złożyli oficjalną wizytę w Tuluzie. Tematem rozmów były ochrona zdrowia i bilateralna współpraca w zakresie onkologii i kardiologii.
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17.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z przedstawicielem Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy oraz wpływu projektowanej autostrady A1
na ujęcie wody.
18.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym planowanych zmian w ustawie
Prawo budowlane. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
22.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt i Członek Zarządu
Województwa Franciszek Złotnikiewicz przyjęli w Urzędzie Marszałkowskim
uczestników zorganizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika letnich
kursów kultury i języka polskiego dla obcokrajowców. Ponad setka gości z kilkunastu krajów świata obejrzała multimedialną prezentacji naszego regionu.
22.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się
z Wójtem Gminy Dobre Henrykiem Gapińskim. Podczas spotkania rozmawiano
o inwestycjach drogowych w gminie.
23.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie
z Wicepremierem, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorzem
Schetyną. W spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udział wzięli Marszałkowie Województw: Zachodniopomorskiego - Władysław Husejko, Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Łódzkiego - Włodzimierz
Fisiak oraz Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas. Rozmawiano o wdrażaniu
regionalnych programów operacyjnych, realizacji infrastrukturalnych projektów
sportowych oraz planach reformy administracyjnej.
24.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich, Wojewoda Rafał
Bruski oraz Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz uczestniczyli w obchodach Święta Policji w Operze Nova w Bydgoszczy. Wicemarszałek Hartwich
wręczył komendantowi wojewódzkiemu policji Krzysztofowi Gajewskiemu tablicę pamiątkową z wygrawerowanymi życzeniami od regionalnego samorządu.
25.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w ceremonii otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Oficjalna inauguracja
współorganizowanej przez samorząd województwa oraz Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Związków Sportowych imprezy sportowej odbyła się na Rynku
Staromiejskim w Toruniu. Olimpiada była ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski. Na potrzeby zawodów zmodernizowano 10 obiektów sportowych w kilku miejscowościach
regionu. Są wśród nich stadiony i boiska w Unisławiu, Kamieniu Krajeńskim,
Więcborku i Sępólnie Krajeńskim. Przebudowane i odnowione zostały też tory
regatowe i nabrzeża w Kruszwicy, Dobrzyniu nad Wisłą i Brdyujściu, strzelnica
i basen w Bydgoszczy a także trasa jeździecka w Myślęcinku. Na prace modernizacyjne przeznaczono z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 1,4 miliona złotych. Kolejne 840 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa zostało
przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń do obsługi imprez.
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25.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewodą i Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim. Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim dotyczyło
gospodarki wodnej w rolnictwie, eksploatacji i renowacji urządzeń melioracji
podstawowej oraz programu retencji wód powierzchniowych.
26.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz marszałkowie i wicemarszałkowie pięciu innych województw uczestniczyli w Forum w Kadynach, nad Zalewem Wiślanym. W spotkaniu wzięła też udział delegacja Brandenburgii. W trakcie jego trwania podpisano list intencyjny w sprawie
wspólnych działań na rzecz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70.
Międzynarodowa droga wodna E-70 łączy Antwerpię w Belgii z Berlinem
w Niemczech, Bydgoszczą i Gdańskiem w Polsce, Kaliningradem w Rosji oraz
Kłajpedą na Litwie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szlak wiedzie Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą i Wisłą, mijając Nakło nad Notecią,
Bydgoszcz i Grudziądz.
27.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w obchodach Święta Policji w Żninie. Uczestników festynu czekało wiele atrakcji, w tym między innymi rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego policjanta. Organizatorami imprezy nad Małym Jeziorem Żnińskim były Komenda
Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Powiatowa Policji w Żninie oraz
żnińskie starostwo powiatowe.
28.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w konferencji dotyczącej pomocy finansowej rolnikom, którzy ucierpieli wskutek
suszy w Strzelnie. W spotkaniu w Strzelnie wzięli udział poszkodowani rolnicy,
parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni. W gminie Strzelno gospodarze stracili średnio około
30 procent plonów.
29.07.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. usamorządowienia kolei, które miało
miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.
30.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył oficjalną wizytę Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Markowi Łapińskiemu. Tematem
rozmów we Wrocławiu były zrównoważony rozwój regionów oraz impulsy rozwojowe związane z nauką i wdrażaniem nowych technologii. Podczas spotkania Marszałek Całbecki podzielił się z Marszałkiem Łapińskim doświadczeniami dotyczącymi działającego w Kujawsko-Pomorskiem Funduszu Wsparcia.
Najuboższe gminy województwa otrzymują z niego pomoc finansową, przeznaczoną na prorozwojowe inwestycje. Fundusz jest pierwszym w kraju innowacyjnym instrumentem wewnątrzregionalnej polityki spójności. Drugim tematem rozmów były parki technologiczne i wpływ jaki mogą mieć te instytucje na
gospodarki regionów. Działający w stolicy Dolnego Śląska Wrocławski Park
Technologiczny jest jednym z najprężniejszych w kraju.
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30.07.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wręczył stypendia
artystyczne Marszałka Województwa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Bydgoszczy. Decyzją zarządu wsparcie otrzymało szesnaście osób, łączna
pula stypendialna ma w tym roku wartość 150 tysięcy złotych. Marszałkowskie
stypendia dla twórców, a także osób zajmujących się upowszechnianiem kultury
i ochroną dziedzictwa historycznego, po raz pierwszy przyznawane są w tym
roku według nowych zasad - na konkretne przedsięwzięcia, a także na sfinansowanie studiów, stażu lub uczestnictwa w warsztatach twórczych. Pierwszą ich
część rozdysponowano na początku roku, wsparcie otrzymały wtedy 34 osoby.
30.07.2008 - 01.08.1008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki
spotkał się z przedstawicielami powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego, sępoleńskiego, grudziądzkiego, świeckiego, tucholskiego, brodnickiego,
golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego, lipnowskiego, rypińskiego, włocławskiego, aleksandrowskiego, inowrocławskiego, radziejowskiego, nakielskiego
oraz żnińskiego. Cykl spotkań w Urzędzie Marszałkowskim dotyczył uzgodnienia sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Omówiono także możliwości finansowania przyszłych inwestycji drogowych.
31.07.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward
Hartwich spotkali się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego z dziećmi polskiego pochodzenia mieszkającymi na Litwie. Wizyta była efektem współpracy
zawiązanej między Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Książkach a Średnią
Szkołą w Trokach.
1.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu
patriotycznym z kombatantami i lokalnymi samorządowcami przy obelisku „Żołnierzom Armii Krajowej”. Podczas spotkania uczczono pamięć poległych
Powstańców Warszawskich w 64. rocznicę wybuchu tego ważnego zrywu niepodległościowego. Marszałek Całbecki zarządził, że 1 sierpnia, w rocznicę zrywu, budynki wszystkich instytucji samorządu województwa zostaną udekorowane flagami narodowymi.
4.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w mszy świętej
w intencji uczestników trzydziestej toruńskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę
koncelebrowanej w katedrze świętych Janów. Po mszy Marszałek Całbecki oficjalnie pożegnał pątników.
5.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki dokonał uroczystego
otwarcia zmodernizowanego odcinka drogi Święte - Żołdowo - Kajetanowo
w gminie Koneck w powiecie aleksandrowskim. Inwestycja została w siedemdziesięciu procentach sfinansowana z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia.
Działający od ubiegłego roku Fundusz Wsparcia jest pierwszym w kraju innowacyjnym instrumentem wewnątrzregionalnej polityki spójności, na którego
rozwiązaniach wzoruje się obecnie wiele samorządów wojewódzkich w całym
kraju.
05.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystości podpisania umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
a firmą DB International GmbH Consulting Europa Niederlassung Nord. Spotkanie odbyło się w Gdańsku. Umowa rozpoczęła proces modernizacji linii kolejo-
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wej Toruń - Grudziądz. Firma wykonała studium wykonalności i dokumentację
techniczną projektu.
6.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki (w Toruniu) oraz Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich (w Szubinie) wręczyli nagrody zdobywcom tegorocznych „złotych stetoskopów”.
Zwycięzcami plebiscytu „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” na najlepszy oddział szpitalny w regionie zostały w tym roku oddziały chirurgii ogólnej szpitala
w Szubinie oraz hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.
07.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z laureatami
III Krajeńskiego Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem
festiwalu jest Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” z Sępólna Krajeńskiego.
W spotkaniu z dziećmi z Sępólna wzięła udział też radna sejmiku Iwona Kozłowska.
07.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z starostą mogileńskim Tomaszem Barczakiem. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia
sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Omówiono także możliwości
finansowania przyszłych inwestycji drogowych na terenie powiatów mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego.
07.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się w Warszawie z podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Eugeniuszem Grzeszczakiem oraz posłanką Ewą Kierkowską. Spotkanie
w Kancelarii Prezesa RM dotyczyło perspektyw rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
08.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się:
w Mogilnie z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim i Zastępcą Burmistrza
Jarosławem Ciesielskim; w Janikowie z Burmistrzem Janikowa Andrzejem
Brzezińskim; w Pakości z sekretarzem gminy Pakość Szymonem Łebskim oraz
w Nakle z Burmistrzem Nakła Zenonem Grzegorkiem. Spotkania dotyczyły budowy obwodnic.
10.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w ceremonii nadania tytułu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” osobom, które w czasie wojny bezinteresownie i z narażaniem własnego życia niosły pomoc prześladowanym Żydom. W spotkaniu w bydgoskim ratuszu wzięli
udział Ambasador Izraela David Peleg, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
13.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz
oraz radny Sejmiku Andrzej Kobiak spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Leszkiem Czarnobajem. W spotkaniu w Tucholi uczestniczyli
także przedstawiciele Lasów Państwowych oraz regionalnych służb ochrony
środowiska i instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Tematem dyskusji były sprawy związane z czystością wody w Brdzie i Wielkim Kanale Brdy.
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14.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach
Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Uroczystość połączona była z obchodami 89. rocznicy powstania Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Sięgający tradycją 1919 roku Pomorski Okręg Wojskowy obejmuje aktualnie swym zasięgiem siedem województw, czyli ponad połowę kraju. W jego strukturze znajduje
się ponad 400 jednostek i instytucji wojskowych.
15.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Toruniu. Rozpoczęła je msza
święta w kościele garnizonowym na placu św. Katarzyny. Główne uroczystości
odbyły się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
17.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z dyrektorem Inowrocławskiego Aeroklubu Kujawskiego Jarosławem Rogowskim.
Rozmawiano o sytuacji po lipcowym huraganie, który spowodował duże straty
materialne w klubie.
17.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w Dożynkach Gminnych w Gnojnie (gmina Inowrocław). Szczególny charakter
tegorocznemu świętu nadawała 35. rocznica utworzenia gminy.
18.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z kończącym
urzędowanie rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Andrzejem Jamiołkowskim. Marszałek Całbecki podziękował profesorowi za wieloletnią pracę
na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie oraz za współpracę z samorządem województwa. Kadencja profesora Jamiołkowskiego wygasła z końcem
sierpnia.
18.08.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się ze starostami tegorocznych Dożynek Wojewódzkich Markiem Obrykiem
i Reginą Ostrowską. Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji
Pelplińskiej odbyły się 31 sierpnia w grodzie Tuszyny w Koronowie w powiecie
bydgoskim. Gospodarzami obchodów byli marszałek Piotr Całbecki i biskup
pelpliński Jan Bernard Szlaga. Msza na placu dożynkowym zainaugurowała oficjalną część uroczystości. Wręczono odznaczenia państwowe wyróżniającym
się rolnikom i ludziom zasłużonym dla rolnictwa.
19.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt podpisał umowy
z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące programu „Wyrównywanie różnic między regionami, obszar A”.
20.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorami
powiatowych szpitali w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiano
o projekcie e-zdrowie. Program ten ma wprowadzić sprawną diagnostykę i konsultowanie trudnych przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nimi urządzeniom diagnostycznym oraz komputerom archiwizującym dane medyczne. Takie rozwiązania
sprawią, że pacjenci nawet w mniejszych miejscowościach będą mogli korzystać z opieki najwybitniejszych specjalistów oraz zaawansowanych technik diagnostycznych.
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20.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt otworzyli regaty żeglarskie na zbudowanym od podstaw torze regatowym w Dobrzyniu nad Wisłą. Zawody były współorganizowane
przez samorząd województwa Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
22.08.2008 - Członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w konferencji „Rozwój Obszarów Wiejskich w Polsce i Europie”. Podczas
spotkania w Ostromecku poruszono tematy: wsparcie produkcji i promocji,
lokalne produkty i ich różnorodność. Organizatorem konferencji była Lokalna
Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
23.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w XX Zjeździe
Kawalerzystów II RP, którzy dzielnie bronili kraju przed hitlerowcami podczas
kampanii wrześniowej w 1939 roku. Spotkanie z absolwentami przedwojennego
grudziądzkiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ich dziećmi, wnukami i prawnukami miało miejsce w Grudziądzu. Zjazd kawalerzystów odbywający się corocznie od 1989 roku organizuje Fundacja na Rzecz Jazdy Polskiej przy czynnym udziale wojska, władz Grudziądza i mieszkańców miasta. Imprezę wsparł
finansowo samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Działające w Grudziądzu w okresie międzywojennym Centrum Wyszkolenia Kawalerii było najsłynniejszą szkołą kawalerii w ówczesnej Polsce. Ukończyło ją prawie 5 tysięcy
żołnierzy, którzy walczyli potem na wszystkich frontach II wojny światowej.
23.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył Festiwal Smaku
w Grucznie (gmina Świecie). W inauguracji imprezy wziął udział także przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora. Festiwal jest imprezą mającą na celu
prezentację kulinarnego bogactwa województwa kujawsko-pomorskiego.
W Festiwalu wzięli udział nie tylko mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, ale także goście z innych województw i z zagranicy. Oficjalne otwarcie „Festiwalu
Smaku” połączone było z ogłoszeniem wyników trzech konkursów: „Smak Roku”, „Miód Roku” oraz „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Festiwal współorganizował i współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego.
23.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w ceremonii zakończenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Uroczystość odbyła się obok nowo wybudowanej przystani w Dobrzyniu nad
Wisłą. Kujawsko-Pomorskie odwiedziło w sumie prawie 6 tysięcy zawodników,
ich trenerów i opiekunów z całej Polski. Młodzież rywalizowała w prawie 30 różnych turniejach na obiektach sportowych kilkunastu miejscowości regionu. Młodzieżowa olimpijska reprezentacja regionu może się pochwalić 65 zdobytymi
medalami. Na najwyższym stopniu podium zawodnicy z województwa stawali
28 razy, 20 razy sięgali po srebro i 17 razy po brąz. Kujawsko-Pomorskie zajęło
trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej województw.
25.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii
wbicia pierwszej łopaty na placu budowy kujawsko-pomorskiego odcinka autostrady A1 pod Grudziądzem. W spotkaniu wziął udział także Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Przecinająca Polskę z północy na południe A1
powstaje etapami. Pierwszy północny etap budowy drogi, z Gdańska do Nowych Marz pod Grudziądzem, zostanie zakończony w październiku 2008 roku.
Budowa II etapu autostrady Nowe Marzy - Toruń zakończy się w grudniu 2011
roku.
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27.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki odwiedził dzieci odpoczywające w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Krówce Leśnej koło Koronowa oraz w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Okazją
do spotkania z dziećmi było przekazanie dwunastu łodzi ratowniczych, zestawów pierwszej pomocy i elementów obozowego ekwipunku Związkowi Harcerstwa Polskiego oraz Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej. Łączna wartość
sprzętu, który przekazał marszałek Całbecki, to 800 tysięcy złotych.

Sporządzono, 27 sierpnia 2008 roku

