INFORMACJA NR 7a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 28.08.2008 DO 07.09.2008 R.

66. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.08.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o organizacji wojewódzkich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach 22-28 września i Europejskiego
Dnia bez Samochodu 22 września br.
- o współorganizacji Międzynarodowej Wystawy Transportu i Logistyki
pn. Truck and Bus Show Poland w dniach 13014 września br. w Bydgoszczy.
2. Zarząd Województwa podjął decyzje o umorzeniu opłaty rocznej przysługującej terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- od p. Agnieszki Łapka z Tucholi,
- od p. Henryka Siegert ze Świecia.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 188/08 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego
Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
- Druk Nr 192/08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz
wartości punktu w złotych dla pracowników Zakładu Obsługi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- Druk Nr 205/08 - w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 207/08 - w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Kamień Krajeński pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 208/08 - w sprawie udzielenia gminie Gorzkowice pomocy
finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
- Druk Nr 209/08 - w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do 2015 r. oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac
- Druk Nr 210/08 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008
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- Druk Nr 211/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz
- Druk Nr 212/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Białe Błota
- Druk Nr 213/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Baruchowo
- Druk Nr 214/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Strzelno
- Druk Nr 215/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Piotrków Kujawski
- Druk Nr 216/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żnińskiemu
- Druk Nr 217/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mogileńskiemu
- Druk Nr 218/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tucholskiemu
- Druk Nr 220/08 - w sprawie wynagradzania pracowników KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
- Druk Nr 221/08 - w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego
Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
- Druk Nr 222/08 - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich
odcinka drogi powiatowej nr 2037 C relacji Dobrzejewice-ŚwiętosławMazowsze, od km 0 + 000 do km 1 + 018
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 66/836/08 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/2008 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r., w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Nr 66/837/08 - przyjęto listę kandydatów rekomendowanych w trakcie
procedury czwartego naboru do Krajowej Listy Ekspertów
3. Nr 66/838/08 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu 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 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały
Zarządu Nr 56/736/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
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4. Nr 66/839/08 - określono informację o środkach pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących wkład własny
w projektach, które zaplanowane zostały do realizacji w ramach programów operacyjnych w latach 2009-2011 w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Nr 66/840/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
dla Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania
do wymogów ochrony środowiska,
dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii,
dla Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług,
dla Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast oraz Działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów
poprzemysłowych i powojskowych.

6. Nr 66/841/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu, na bezprzetargowe wynajęcie, Firmie ASTON w Białymstoku, powierzchni 1m2 korytarza głównego na I piętrze Szpitala.
7. Nr 66/842/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 17/197/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.
8. Nr 66/843/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 5 wagonów doczepnych do autobusów szynowych typu 214M przeznaczonych do wykonywania regionalnych kolejowych
przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
9. Nr 66/844/08 - ustalono termin i miejsce składania wniosków o przyznanie stypendium 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).
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10. Nr 66/845/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Portu Lotniczego Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, w dniu 28
sierpnia 2008 roku.
11. Nr 66/846/08 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2008r do dnia 31 grudnia 2008r.
12. Nr 66/847/08 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych na okres od dnia 1 września 2008r do dnia 31 grudnia
2008 r.
13. Nr 66/848/08 - uzgodniono bez uwag pozbawienie odcinka drogi powiatowej nr 2037 C relacji Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze, od km
0 + 000 do km 1 + 018 i zaliczenie go do kategorii wojewódzkich.

67. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o sposobie przyjmowania, załatwiania i rozstrzygania spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2007 roku. *)
W 2007 roku wpłynęło 6.059 podań, a do końca roku przeprowadzono 5.389
postępowań administracyjnych, z tego 2.469 przez Urząd Marszałkowski
i 2.920 przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku
tych procedur wydanych zostało 5.380 decyzji administracyjnych, 5.038
uwzględniających w całości żądania stron / załatwiono pozytywnie/ czyli 93,5%
i 351 decyzji odmownych z braku podstaw merytorycznych i prawnych do pozytywnego ich załatwienia.
Od decyzji odmownych zostało złożonych 88 odwołań, z czego organ odwoławczy II instancji/ do końca 2007 roku rozpatrzył 77. W mocy utrzymane zostały 53 decyzje, 10 decyzji zostało uchylonych i przekazanych do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia.
W 14 przypadkach decyzje zostały zmienione.
*)

Z dniem 1 stycznia 2006 roku przejętych zostało łącznie 130 nowych zadań i kompetencji, w tym 8 do właściwości Sejmiku Województwa, 16 zadań do Zarządu Województwa i 106 zadań do kompetencji Marszałka Województwa.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku natomiast w świetle przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. przeszły z administracji rządowej (od Wojewody) do samorządu województwa dalsze zadania z następujących 3 ustaw:
1) z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 44 zadania, w tym 5 do
kompetencji Sejmiku Województwa i 39 do kompetencji Marszałka Województwa,
2) z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - 12 zadań do kompetencji Marszałka Województwa,
3) z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne, - 2 zadania do kompetencji Marszałka Województwa.

2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
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wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych w 2007 roku.
W 2007 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych wpłynęły łącznie 183 skargi.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007
roku złożono 46 skarg, z których 12 przekazano innym organom administracji
publicznej, zgodnie z ich właściwością do rozpatrzenia tych spraw.
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyły w rozpatrzeniu
34 skarg, spośród których 4 rozpatrzono pozytywnie, 18 negatywnie oraz
12 w sposób wyjaśniający.
W 2007 roku największą grupę spraw stanowiły skargi związane z podważaniem
zasadności negatywnej oceny w trakcie prowadzenia egzaminów na prawo jazdy
przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz w związku ze sposobem
udzielania świadczeń medycznych i niewłaściwym postępowaniem personelu
medycznego w stosunku do pacjentów.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje:
- o włączeniu się Województwa do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku organizowanych pod hasłem: „Korzenie tradycji.
Od ojcowizny do ojczyzny" w dniach 20-21 września br.,
- o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych na żużlu 2008 w dniu 5 września br. w Toruniu.
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 184/08 do nru 186/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 67/849/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Jeżewo”.
2. Nr 67/850/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 16 na wykonanie
w roku 2008 zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia",
związanego z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie
promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 10 ofert, spośród których 4 oferty nie spełniły wymogów
formalnych. Do realizacji zaakceptowano 6 ofert na realizację zadań na łączną
kwotę 50.000 zł.

68. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 04-05.09.2008 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 187/08 do nru 191/08.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 179a/08 - w sprawie wieloletniego wojewódzkiego programu „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
- Druk nr 210/08 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany
budżetu województwa na rok 2008.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 68/851/08 - przyjęto nowe brzmienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Strategii edukacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartego w uchwale Zarządu
z dnia 20.06.2008 r. (druk 179/08).
2. Nr 68/852/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/228/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2008 r. zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
3. Nr 68/853/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/227/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu
i aparatury medycznej" na lata 2005-2008 w obiektach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
4. Nr 68/854/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 39/477/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok
2008 pod nazwą „Program dla Odry 2006" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
5. Nr 68/855/08 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii w Toruniu na zakup, ze środków własnych, aparatury
i sprzętu medycznego: 3 unitów stomatologicznych, 1 lampy bezcieniowej, 24 asystorów.
6. Nr 68/856/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa p. Stanisława Szajkowskiego z Grudziądza
7. Nr 68/857/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aranżacji plastyczno-przestrzennej wystawy plenerowej pt. „Uśmiech świata w Toruniu”.
8. Nr 68/858/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 35/427/08 z dnia
13 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2008.
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9. Nr 68/859/08 - odwołano z dniem 5 września 2008 r. Pana Sławomira
Syrkiewicza ze stanowiska dyrektora Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu.
10. Nr 68/860/08 - powołano z dniem 6 września 2008 r. Pana Piotra Hinz
na stanowisko dyrektora Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED”
w Toruniu.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
28.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki przywitał mieszkańców
regionu zebranych na Rynku Staromiejskim w Toruniu przed koncertem zespołu
Raz Dwa Trzy. Zorganizowany przez marszałka województwa koncert rozpoczął regionalne obchody podpisania Porozumień Sierpniowych. Dwadzieścia
osiem lat temu narodziła się Solidarność - wielki ruch społeczny, dzięki któremu
Polska i Polacy odzyskali wolność, a Europa mogła rozpocząć marsz ku zjednoczeniu. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły bieg historii w naszej części
świata, to nie tylko hołd należny uczestnikom Wydarzeń Sierpniowych. Wszystkim nam potrzebna jest świadomość, że dzięki odwadze sierpniowych bohaterów żyjemy dziś w wolnym kraju i w Europie otwartych granic.
28.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wręczył nominacje
powołanym na II kadencję członkom Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. W skład rady wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, Gminy Gąsawa, dyrektora muzeum oraz stowarzyszeń naukowych
i twórczych.
29.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości przejęcia obowiązków przez nowego komendanta toruńskiego Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownika Aureliusza Chyleńskiego. Toruńskie
CSAiU powstało w 2002 roku. Prowadzi szkolenia kandydatów na podoficerów
wojsk lądowych oraz kursy specjalistyczne.
29.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dyrektorem do spraw
lecznictwa bydgoskiego Szpitala Biziela Zbigniewem Sobocińskim. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla bydgoskiego
szpitala na kwotę 3,2 mln zł. Wart 5,2 mln zł projekt Wojewódzkiego Szpitala
imienia Biziela pod nazwą „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez
zakup nowoczesnej aparatury medycznej” został zapisany na liście projektów
kluczowych RPO, czyli w wykazie priorytetowych inwestycji programu. Zagwarantowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi w jego przypadku aż 62 procent wszystkich kosztów, czyli
3,2 mln zł (milion euro). Dzięki finansowaniu z RPO szpital wzbogaci się
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w nowoczesną wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną dla oddziałów intensywnego nadzoru noworodka oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także
bloku operacyjnego - przede wszystkim respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulenia, stoły operacyjne, sprzęt do operacji metodą laparoskopową i ultrasonografy śródoperacyjne.
29.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w koncercie gwiazd, który zainaugurował szóstą edycję programu „Podziel się
posiłkiem”. Udział w koncercie na Starym Rynku w Bydgoszczy był bezpłatny,
ale „biletem” była żywność, która tego dnia była zbierana przez wolontariuszy.
Zebrane podczas koncertu, trwałe produkty żywnościowe (cukier, ryż, płatki
śniadaniowe, dżemy, konserwy, soki itp.) za pośrednictwem Banków Żywności
trafią do organizacji, które przygotują z nich posiłki dla potrzebujących z naszego regionu.
30.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w obchodach
28 rocznicy Wydarzeń Sierpniowych we Włocławku. Wielki Festyn Rodzinny
Solidarności we Włocławku został zorganizowany przez toruńsko-włocławskie
struktury związku zawodowego Solidarność.
30.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w obchodach rocznicy Wydarzeń Sierpniowych w Grudziądzu. Podczas uroczystości
działacze NSZZ Solidarność oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli
kwiaty pod pomnikiem Solidarności. Ośmiu działaczy związku otrzymało z rąk
wicemarszałka Eckardta medale Dziesięciolecia Województwa.
31.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt, członkowie Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Krzysztof
Sikora oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczyli w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Pelplińskiej. Obchody
regionalnego święta plonów odbyły się w Koronowie, w powiecie bydgoskim.
Gospodarzami tegorocznych dożynek byli marszałek Piotr Całbecki, biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, starosta bydgoski Kazimierz Krasowski i burmistrz
Koronowa Stanisław Gliszczyński. Starostami Dożynek Wojewódzkich 2008 byli
Regina Ostrowska z Gogolina w powiecie bydgoskim i Marek Obryk z Łowina
w powiecie świeckim.
31.08.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się w podtoruńskim Przysieku z bohaterami
Sierpnia 80 z całego regionu. Oprawa spotkania utrzymana była w klimacie lat
osiemdziesiątych. W poetykę tę wpisali się aktorzy toruńskich teatrów Horzycy
i Baja Pomorskiego z inscenizacją „Piosenki PRL-u”.
31.08.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w uroczystej mszy w intencji ojczyzny oraz Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Solidarność w kościele Najświętszej Marii Panny przy
Rynku Staromiejskim w Toruniu. Po jej zakończeniu wicemarszałek oraz ludzie
Solidarności złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową pod Łukiem Cezara. Spotkanie w Toruniu było częścią wojewódzkich obchodów 28 rocznicy Wydarzeń
Sierpniowych.
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1.09.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Ryszard Bober wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Toruniu. Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu
państwowego przez orkiestrę wojskową, po którym okolicznościowe przemówienie wygłosił marszałek Piotr Całbecki. Ważnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów, z honorami wojskowymi, pod pomnikiem poległych. Uroczystości zgromadziły mieszkańców, środowiska kombatanckie, przedstawicieli
lokalnych władz oraz organizacji patriotycznych z regionu.
1.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich i Przewodniczący
Sejmiku Województwa Krzysztof Sikora wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Bydgoszczy. Obchody bydgoskie rozpoczęła msza
święta w kościele garnizonowym, celebrowana przez biskupa Jana Tyrawę.
Następnie ulicami miasta zgromadzeni przemaszerowali na Plac Wolności,
gdzie odbył się apel poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wolności.
Częścią bydgoskich obchodów była także inscenizacja historyczna pokazująca
pierwsze dni wrześniowych walk w 1939 roku, przygotowana przez Pomorskie
Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, z udziałem grup rekonstrukcji historycznych
z regionu.
1.09.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu
z kombatantami oraz przedstawicielami stowarzyszenia budowy kopca „Ziemia
Polaków”. Rozmawiano o budowie kopca-pomnika „Ziemia Polaków” - miejsca
pamięci narodowej. Zostaną w nim złożone urny z ziemią pochodzącą z pól
bitewnych, na których walczyli nasi rodacy.
1.09.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji
roku szkolnego w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance. W tym roku
w województwie kujawsko-pomorskim naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło blisko 11 tysięcy dzieci, w gimnazjach 6 tysięcy, zaś w szkołach ponadgimnazjalnych ponad 12 tysięcy uczniów.
1.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich i Przewodniczący
Sejmiku Województwa Krzysztof Sikora uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy. Tegoroczne święto miało dla szkoły szczególny charakter. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu szkolnym.
1.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu miasteczka ruchu drogowego w Śliwicach. Miasteczka ruchu
drogowego to miejsca prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego
dla dzieci i młodzieży, które przygotowują ich do egzaminów na kartę rowerową
i motorowerową. Zbudowane ze środków WORD miasteczko w Śliwicach ma
powierzchnię 700 m². Miasteczko będzie praktycznym uzupełnieniem wiedzy,
którą przekazuje się dzieciom w szkołach.
2.09.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył w Toruniu konferencję dotyczącą Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - inicjatywy samorządowych władz regionu na rzecz ożywienia żeglugi śródlądowej.
Spotkanie zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski. Rewitalizacja
śródlądowych dróg wodnych to ważny czynnik turystycznego i gospodarczego
rozwoju Pomorza i Kujaw. Samorządowe władze województwa chcą zaangażować w związane z nią działania samorządy terytorialne, służby gospodarki
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wodnej, organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe, związki sportowe
i przedsiębiorców. W konferencji udział wzięli reprezentanci wszystkich wymienionych środowisk. Międzynarodowa droga wodna E-70 była tematem roboczego spotkania przedstawicieli sześciu leżących przy tym szlaku polskich województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, które odbyło się w Toruniu
w przeddzień konferencji. Wodna E-70 łączy Antwerpię w Belgii z Berlinem
w Niemczech, Bydgoszczą, Gdańskiem, Kaliningradem w Rosji i Kłajpedą
na Litwie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szlak wiedzie Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą i Wisłą, mijając Nakło nad Notecią, Bydgoszcz
i Grudziądz.
2.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich spotkał się w Warszawie z Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz. W trakcie spotkania omówiono proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia i przedstawiono stan zaawansowania prac nad reformą ochrony zdrowia.
3.09.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w konwencie burmistrzów w Brodnicy. Podczas spotkania przyjęto
wspólne stanowisko dotyczącego zasad funkcjonowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Zaprezentowano też założenia Funduszu Rewitalizacji Małych
i Średnich Miast. Pomysł stworzenia takiej formy wsparcia został opracowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz ma
na celu wspieranie miast w dążeniach do wypełnienia zadań, stawianych im
w Lokalnych Programach Rewitalizacji. W ramach działania funduszu wybrane
miasta mogą otrzymać wojewódzkie wsparcie nawet do 70% wartości inwestycji.
3.09.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w Warszawie w spotkaniu kapituły konkursu „Gmina fair play”. Ideą konkursu
jest promowanie rozwoju kontaktów pomiędzy gminami, które nie konkurując
ze sobą mogą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby na przykład na temat efektywnych metod inwestycji.
4.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek
Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz podpisali umowy z dyrektorami
siedmiu przychodni i szpitali z Grudziądza, Włocławka, Mogilna, Tucholi i Torunia. Urząd Marszałkowski w Toruniu pozyskał pieniądze na wsparcie niepełnosprawnych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami
obszar A”. Nowy sprzęt rehabilitacyjny za ponad 330 tysięcy złotych trafi
do wszystkich podmiotów, które aplikowały w ramach tego programu. Środki finansowe w ramach programu dzieli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
5.09.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt otworzył w Solcu Kujawskim Centrum Naukowo-Edukacyjne im. Sue Ryder. Ideą powstania instytucji, wyposażonej w dwie sale konferencyjne na 30 i 90 osób oraz nowoczesny
sprzęt techniczny i audiowizualny, jest edukowanie, prowadzenie badań naukowych i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie opieki paliatywnej.
Projekt utworzenia centrum powstał na gruncie 10 letnich doświadczeń Domu
Sue Ryder w Bydgoszczy w rozwijaniu opieki paliatywnej oraz ścisłej współpracy na tym polu z Fundacją Sue Ryder i Bydgoskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej (obecnie Stowarzyszenie im. Sue Ryder).
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5.09.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w Toruniu
w rozpoczęciu Mistrzostw Polski Par Klubowych w Żużlu. Na stadionie toruńskiego Unibaxu wystąpiły drużyny z Torunia, Grudziądza, Leszna, Zielonej
Góry, Rybnika, Częstochowy i Poznania.
5.09.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w posiedzeniu sejmowej komisji polityki regionalnej. Podczas spotkania
w siedzibie Sejmu RP w Warszawie rozmawiano o założeniach i realizacji
Regionalnych Programów Operacyjnych.
7.09.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w dożynkach gminnych w Bielicach w gminie Mogilno.
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