INFORMACJA NR 1/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 14.01.2009 R.

01. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.01.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził opinię nt. projektu ustawy „O polityce miejskiej i metropolitalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, opracowanego przez grupę roboczą Konwentu Marszałków pod kierunkiem
Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Zarząd Województwa przedstawił następujące uwagi do ww. projektu:
− ustawa daje zasadniczo podstawy do powstania tylko dwóch metropolii:
Warszawy i Katowic;
− wg ustawy metropolia moŜe powstać, jeŜeli jej teren zamieszkuje co najmniej 1 mln mieszkańców – Zarząd Województwa jest przeciwny takiemu
zapisowi i jest za wprowadzeniem zapisu „co najmniej 500 tysięcy mieszkańców”;
− naleŜy bronić moŜliwości skutecznego tworzenia aglomeracji/metropolii tzn.
określić korzyści, dla których partnerom, sąsiadom będzie się opłacało zawiązywać takie porozumienia;
− naleŜy wypracować plan działania aglomeracji;
− w ustawie powinien być jasno określony cel powstania metropolii;
− zadaniami wspólnie wykonywanymi przez metropolie powinny być: gospodarka ekologiczna (woda, ścieki, kanalizacja), transport, drogi i komunikacja
oraz zdrowie;
− powinien zostać uchwalony rządowy program rozwoju metropolii w Polsce;
− naleŜy dokładnie określić pojęcia: „miasto”, „wieś”;
− miejsca powstania metropolii powinny być określone w ustawie;
− powinny zostać określone ramy ustrojowe działania metropolii.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas międzynarodowych zawodów w łyŜwiarstwie figurowym dzieci i juniorów Gam Nestle Nesquik Cup 2009 w Toruniu.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 1/1/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulicy śytniej,
działka nr 1/25 KM 85 we Włocławku,
- nr 1/2/09 w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stolno.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 1/01/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KujawskoPomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego Systemów Informacji
Geograficznej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 7 stycznia 2009 r.
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2. Nr 1/02/09 - wyraŜono zgodę na przekazanie sprzętu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
3. Nr 1/03/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, przesłany do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

02. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.01.2009 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 256/08 - w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Samorządnym Regionem
Trnava (Słowacja),
- Druk nr 1/09 - w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/04/09 - środki Funduszu Pracy w 2009 roku (ustalone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań realizowanych
przez samorząd województwa) zostaną przyznane i udostępnione samorządom powiatów na realizację lokalnych programów rynku pracy
na następujące cele:
1) środki w kwocie określonej w Planie Działania dla Priorytetu VI przyjętym
przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. na realizację
projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie” - Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych” realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
2) pozostałe środki zostaną przeznaczone na programy lokalne realizowane
przez powiatowe urzędy pracy,
w ramach których aktywizacją zostaną objęte osoby bezrobotne z grup docelowych: kobiety, osoby w wieku 45+, zamieszkałe na terenach wiejskich, zwalniane z przyczyn leŜących po stronie zakładu pracy oraz zagroŜone zwolnieniem,
powracające z zagranicy.
Preferowanymi obszarami zatrudnienia będą: działania wspierające przygotowanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, ochrona środowiska, melioracje, budownictwo, zasoby kulturowe, turystyka i wypoczynek oraz inne obszary waŜne dla rozwoju lokalnego.

2. Nr 2/05/09 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
3. Nr 2/06/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 79/973/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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4. Nr 2/7/09 - ustalono szczegółowy plan dochodów i wydatków budŜetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r.
5. Nr 2/8/09 - ustalono zadania budŜetowe na 2009 r. realizowane przez
wojewódzkie jednostki organizacyjne i Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
6. Nr 2/9/09 - ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu KujawskoPomorskiemu finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na
2009 r. zgodnie z załącznikami do uchwały:
1. Załącznik Nr 1 – Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok 2009,
2. Załącznik Nr 2 – Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa wg jednostek i rodzajów zadań im przypisanych na rok 2009,
3. Załącznik Nr 3 – Plan finansowy dochodów budŜetu państwa pobieranych
przez Województwo w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.

03. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.01.2009 R.
1.
1.

Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego na Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie
w dniach 16-25 stycznia 2009 roku.
Województwo będzie prezentowane przy udziale:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
- Eko-Ceramiki 2, sp. Cywilnej w Toruniu
- Marwitu Sp. z o.o. ze Źłejwsi Wielkiej
- Zakładów Mięsnych Viola z Lniana
- Polmosu Sp. z o.o. z Torunia

W Województwie Kujawsko-Pomorskim przemysł rolno-spoŜywczy, gospodarka Ŝywnościowa i rolnictwo zajmują wysoką pozycje pośród
wszystkich gałęzi gospodarki naszego regionu. Prezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie jest okazją do promocji rolnictwa, produktów lokalnych
i potencjału przetwórczego.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 2/09 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
- KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu w zakresie działania i lokalizacji filii
oraz likwidacji Filii nr 19.
- Druk nr 5/09 - w sprawie przyjęcia przez Województwo Kujawsko - Pomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich.
- Druk nr 6/09 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu części
zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie organizowania
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i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 03/10/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Janikowa
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
obwodnicy miasta Janikowa.
2. Nr 03/11/09 - przedłuŜono termin naboru wniosków na wybór lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do 29 stycznia
2009 r.
3. Nr 03/12/09 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 2 lutego 2009 r. do dnia 2 kwietnia 2009 r.
4. Nr 03/13/09 - dokonano zmiany czasu trwania poszczególnych etapów
oceny dla konkursu nr RPO WKP 2/11/2.1/2008 dla Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach osi II Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5. Nr 03/14/09 - przyjęto przedłoŜone propozycje układowe, polegające na
umorzeniu naleŜności ubocznych w całości oraz spłatę naleŜności
głównej jednorazowo, w pierwszym miesiącu po uprawomocnieniu się
postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym dłuŜnika Krzysztofa Pankowskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe BRODPOL w Brodnicy. Do udziału z prawem głosu w imieniu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zgromadzeniu wierzycieli
w postępowaniu upadłościowym udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Annie Piątkowskiej
6. Nr 03/15/09 - w celu ustalenia warunków współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności wspieranie postępu technologicznego e-administracji, postanowiono zawrzeć porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn.
„Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
7. Nr 03/16/09 - zmieniono uchwałę nr 4/40/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia
składu oraz regulaminu pracy Komisji konkursowych do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w
trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.)
8. Nr 03/17/09 - zmieniono uchwałę Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
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procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 póz. 873 z późn. zm.)
9. Nr 03/18/09 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych, aparatu usg dla Poradni Urazowo-Ortopedycznej.
10. Nr 03/19/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe „Energetyk"
Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
11. Nr 03/20/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa
Polskiego ZG w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
12. Nr 03/21/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
1.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach
90-lecia Powstania Wielkopolskiego w Mogilnie, które odbyły się na terenie nekropolii mogileńskiej z udziałem władz gminy, powiatu oraz reprezentacji jednostek organizacyjnych.
2.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w obchodach 90-lecia Powstania Wielkopolskiego w Strzelnie. Główne obchody odbyły się na
cmentarzu pod pomnikiem Ofiar Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach brały udział władze gminy, powiatu oraz reprezentacje jednostek organizacyjnych.
4.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki, przedstawiciele władz powiatu
i gminy Mogilno uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana,
celebrowanej przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego, która była poświęcona
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
6.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
wzięli udział w jubileuszowej uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy powstania
powiatu toruńskiego, która odbyła się w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.
Podczas spotkania podsumowano 10 lat działalności władz tego samorządu.
Osoby zasłuŜone dla powiatu, a wśród nich marszałek Piotr Całbecki otrzymały
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okolicznościowe medale. W części artystycznej wystąpił Zespół Kameralny przy
ZS nr 1 w Lubiczu Górnym oraz Chór Astrolabium.
Samorząd powiatu toruńskiego, podobnie jak samorząd naszego województwa, został
utworzony w wyniku reformy administracyjnej kraju wprowadzonej 1 stycznia 1999 roku. W powiecie toruńskim, który jest jednym z 19 powiatów ziemskich naszego województwa, mieszka obecnie ponad 90 tysięcy osób. W jego skład wchodzi 16-tysięczne
miasto ChełmŜa, osiem gmin wiejskich (ChełmŜa, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka) oraz 130 sołectw. Siedzibą Starostwa Powiatowego jest Toruń.

6.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki przebywał we Wrocławiu na zaproszenie marszałka województwa dolnośląskiego Marka Łapińskiego. W trakcie pobytu na Dolnym Śląsku uczestniczył w uroczystym przejeździe pociągu na
rewitalizowanym odcinku trasy krajobrazowej, a następnie z przedstawicielem
zarządu województwa dolnośląskiego omawiał sprawy dotyczące spółki samorządowej oraz utrzymania dróg wojewódzkich.
7.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w wojewódzkich obchodach
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu. Częścią obchodów była między innymi plenerowa rekonstrukcja walk i odsłonięcie tablicy Nieznanego
Powstańca.
Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było zbrojnym wystąpieniem mieszkańców Wielkopolski oraz sąsiadujących z nią rejonów przeciwko państwu niemieckiemu. Objęło znaczną część południowo-zachodnich ziem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Powstanie zakończyło się w lutym 1919 roku rozejmem w Trewirze, ale kres potyczkom połoŜył dopiero traktat wersalski w czerwcu
1919 roku, przyznający Polsce Wielkopolskę, w tym tereny zajęte przez powstańców.

7.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania spółki samorządowej PKP Przewozy Regionalne.
Organizatorem spotkania , które odbyło się w Gdańsku był wicemarszałek województwa pomorskiego, a uczestniczyli w nim takŜe przedstawiciele samorządów województw: łódzkiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego oraz zarząd
spółki PKP Przewozy Regionalne.
8.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki przyjął konsula generalnego Niemiec
w Gdańsku Joachima Bleickera i towarzyszącego mu niemieckiego konsula honorowego w Bydgoszczy Jarosława Kuropatwińskiego.
Joachim Bleicker, który kieruje gdańskim konsulatem generalnym Republiki
Federalnej Niemiec od ubiegłego roku, spotkał się z gospodarzem naszego regionu po raz pierwszy. Poruszano między innymi sprawy związane z organizacją w Kujawsko-Pomorskiem spotkania polskiej i niemieckiej młodzieŜy. Marszałek Całbecki podkreślił, Ŝe bardzo waŜne jest budowanie dobrych relacji
między Polakami i Niemcami. Gość, który odwiedzał w przeszłości nasz region,
mówił o zmianach rozwojowych, które go pozytywnie zaskoczyły.
8.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji działalności
nowego toruńskiego bistro „Torre”. W uroczystym otwarciu lokalu, promującym
kulinarne tradycje współpracującego z naszym województwem regionu
Nawarry, uczestniczył takŜe biskup toruński Andrzej Suski oraz prezydent
Torunia Michał Zaleski.
Bistro „Torre” (nazwa od hiszpańskiego słowa oznaczającego wieŜę) mieści się w toruńskiej Krzywej WieŜy.
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9.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w koncercie „Kolędarium
Polskie”, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy
oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Bydgoszczy.
Koncert zgromadził w bydgoskim Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników półtora tysiąca osób. Śpiewano wspólnie unikatowe kolędy, opisujące
waŜne momenty polskiej historii. Podczas koncertu część tekstów recytowali
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z naszego regionu.
9.01.2009 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w prezentacji
nowego kompleksu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Budowana przez 25 lat lecznica kosztowała ok.
250 mln złotych. Ukończono ją dzięki środkom kontraktu wojewódzkiego 2007,
część wyposaŜenia zostanie zakupiona dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycję w grudziądzkiej dzielnicy Węgrowo zakończono w grudniu ubiegłego roku. Ostatnie
prace, wykonane w latach 2007-2008, kosztowały 71 mln zł. Obiekt jest nowoczesny i funkcjonalny.
9.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika w Złotnikach Kujawskich. Pomnik upamiętnia 90. rocznicę
Powstania Wielkopolskiego. Po odsłonięciu pomnika odbył się uroczysty apel
oraz złoŜenie wieńców przez zaproszonych gości. Bartosz Nowacki złoŜył wieniec w imieniu Zarządu Województwa. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy
oraz politycy z regionu.
10.01.2009 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym oraz zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Kruszynie. Na spotkaniu obecne były takŜe posłanka Ewa
Kierzkowska oraz Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz.
10.01.2009 – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w premierze sztuki
Władimira Sorokina „Dostoevsky-Trip” w Teatrze im .W. Horzycy w Toruniu.
ReŜyserem i autorem scenografii jest Wasilij Sienin (Rosja), kostiumy zaprojektowała Kristine Abika (Łotwa).
12.01.2009 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w seminarium
„PR dla regionów”. Bydgoska edycja konferencji odbyła się w KujawskoPomorskiej Szkole WyŜszej. Ogólnopolski cykl 10 seminariów rozpoczął się
we Wrocławiu w maju ubiegłego roku. Celem seminarium jest między innymi
promocja wiedzy dotycząca efektywnego komunikowania regionu, wymiana doświadczeń dotyczących działań promocyjnych i marketingowych regionów oraz
promocja wizerunku regionów w mediach. Dzięki spotkaniom samorządowcy
mogą skorzystać z doświadczenia praktyków PR, przedstawiciele biznesu
ze znajomości specyfiki i potrzeb komunikacyjnych sektora samorządowego,
a nauki społeczne z bogatego materiału badawczego w zakresie promocji
regionów.
13.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z przedstawicielami przewoźników kolejowych naszego regionu – Przewozy
Regionalne oraz Arriva PCC. Spotkanie, którego organizatorem był marszałek,
dotyczyło honorowania biletów przez obu przewoźników oraz ich sprzedaŜy
w kasach spółek. Przedstawiciele firm wstępnie wyrazili zgodę na stawiane
warunki.
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13.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z starostami powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas rozmów
konsultowano proponowane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów na torach województwa. Spotkanie odbyło się z inicjatywy marszałka, planowana jest organizacja regularnych spotkań dotyczących rozkładów jazdy. Proponowane
zmiany miałyby obowiązywać od 1 marca br.
13.01.2009 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w debacie
„Pytanie o przyszłość polskiej wsi”, która odbyła się w Zamku Bierzgłowskim
(gmina Łubianka). Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytania
w jaki sposób efektywnie wykorzystać środki unijne do rozwoju polskiej wsi, jak
stworzyć pozarolnicze źródła dochodu dla mieszkańców terenów wiejskich i jakie działania podjąć, by wyrównać szanse edukacyjne dzieci mieszkających na
wsi. Organizatorami spotkania było Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
i Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania z ChełmŜy. Do udziału w
dyskusji zaproszono między innymi przedstawicieli lokalnych społeczności i organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, przedstawicieli urzędów marszałkowskich oraz media z Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego. W debacie uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
14.01.2009 – Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim z burmistrzami miast z całego województwa. Tematem dyskusji była między innymi polityka miejska regionalnego samorządu.
Gospodarz województwa i liderzy samorządów miejskich rozmawiali takŜe
o planowanych w tym roku inwestycjach drogowych, stanie wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego i naszego segmentu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz o samorządowych pieniądzach na odnowę zabytków.
Konferencja była pierwszą z zaplanowanego na ten rok cyklu konsultacji z władzami miast i miasteczek Kujaw i Pomorza.
14.01.2009 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym przekazaniu sprzętu dla jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, sępoleńskiego, mogileńskiego, tucholskiego, nakielskiego i Ŝnińskiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie OSP w Kcyni.
Samorząd Województwa wsparł w 2008 roku działalność ponad siedemdziesięciu jednostek ochotniczej straŜy poŜarnej w Kujawsko-Pomorskiem. Przeznaczono na ten cel kwotę 550 tysięcy złotych.
14.01.2009 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorząd województwa na Konwencie Marszałków w Wieliczce i Krakowie. Na konwencie
poruszano sprawy związane z projektem „Społeczeństwo Informacyjne”.
Ponadto rozmowy dotyczyły usamorządowienia PKP, ustawy metropolitalnej
i współpracy województw z organizacjami pozarządowymi.

Sporządzono, 14 stycznia 2009 roku

