INFORMACJA NR 2a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.02.2012 R. DO 24.02.2012 R.

8. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.02.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie XIX Forum Gospodarczego, które odbędzie się
w Toruniu w dniach 5-6 marca 2012 r.
Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Gospodarcze, transgraniczne więzi systemowe”.
Forum Gospodarcze w Toruniu jest miejscem spotkań gości z kraju i zagranicy.
Podczas konferencji spotykają się, dyskutują i wymieniają poglądy przedstawiciele Unii Europejskiej (Komisarze, przedstawiciele Dyrekcji Generalnych w UE),
Ambasadorowie, przedstawiciele Rządu (Ministrowie, Sekretarze Stanu, eksperci), samorządu (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie), parlamentu, nauki
i kultury, mediów, polityki oraz Biznesu lokalnego, krajowego i zagranicznego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji i prezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na targach nieruchomości i inwestycji REAL
VIENNA w Wiedniu, organizowanych w dniach 23-24 maja 2012 roku.
Targi są miejscem do promocji potencjału gospodarczego, atrakcyjności inwestycyjnej oraz ofert inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.
Targi są adresowane do ok. 10 tysięcy potencjalnych austriackich i zagranicznych inwestorów. Są to przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, przedstawiciele banków i funduszy inwestycyjnych działających w branŜy nieruchomości.
Urząd Marszałkowski zamierza promować województwo kujawsko-pomorskie
w ramach własnego stoiska obok stoisk Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Polskiej w Wiedniu, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz regionów
i miast z Polski.

3. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą celów strategicznych
współpracy międzynarodowej na lata 2012-2014 oraz przedsięwzięć
zaplanowanych do realizacji w roku 2012.
Celem nadrzędnym współpracy międzynarodowej jest harmonizacja rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej.
Realizowane będą następujące cele strategiczne:
- systemowy rozwój współpracy z regionami partnerskimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- wspieranie Polonii za granicą,
- promocja województwa kujawsko-pomorskiego za granicą,
- przeprowadzenie działań komplementarnych z zakresem działań przez parki
technologiczno-przemysłowe i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz
waŜnymi partnerami gospodarczymi instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- zwiększenie znaczenia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
oraz innych programów i inicjatyw współfinansowanych ze źródeł europejskich w dąŜeniu do spójności społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego z regionami UE w obecnej oraz przyszłej perspektywie
finansowej Wspólnoty,
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- realizacja celów Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz efektywna
współpraca sieciowa przy realizacji transnarodowych korytarzy transportowych,
- zwiększenie zdolności Informacyjnych i promocyjnych Biura Regionalnego
w Brukseli z korzyścią dla mieszkańców województwa.
W związku z rozwojem funkcjonowania Samorządu Województwa, dynamicznie
rozwijającą się rzeczywistością, postępującymi procesami przemian cywilizacyjno-gospodarczych zachodzącymi na świecie, szczególnie w Europie i coraz
większym otwarciem naszego kraju na odmienne kultury, rynki finansowe i Inne
zjawiska o oddziaływaniu globalnym Istnieje potrzeba zainicjowania procesu
mającego na celu określenie nowych Priorytetów Współpracy Międzynarodowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 21/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przy Lesie Mariańskim” w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska,
- nr 22/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski,
- nr 23/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla
działek nr 109/3, 109/5, 109/7, 195/17, 256/3 połoŜonych w obrębie wsi Lubcza, gmina Więcbork,
- nr 24/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9
połoŜonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork,
- nr 25/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku,
- nr 26/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług „Przy Stadionie” w Więcborku,
- nr 27/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działek nr 104/1-a i 103/6
połoŜonych w obrębie wsi Witunia, gmina Więcbork,
- nr 28/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działki
nr 25/6 połoŜonej w obrębie wsi Czarmuń, gmina Więcbork.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/144/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy dotyczące
realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie DK nr 25 od km
168+580 do km 169+560 w m. Tarkowo Dolne, gm. Nowa Wieś Wielka.
2. Nr 8/145/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
ul. Głównej w m. Maksymilianowo, gm. Osielsko.
3. Nr 8/146/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Po-
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wiatowych w Tucholi dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi 1026C, odcinek Cekcyn – Rudzki Most.
4. Nr 8/147/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy dotyczące
realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyŜowań
w miejscowościach Prądocin i Chmielniki w ciągu DK nr 25
od km 162+640 do km 163+600.
5. Nr 8/148/12 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Wójta gminy Łysomice dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Leśna – II Etap dz. nr 295 i 3178/2 w miejscowości
Papowo Toruńskie – Osieki, gmina Łysomice.
6. Nr 8/149/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 8/150/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 8/151/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2011 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Nr 8/152/12 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
10. Nr 8/153/12 - udzielono Panu Stefanowi Łyskowi - Dyrektorowi Wdeckiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
11. Nr 8/154/12 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi - p.o. Dyrektora
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa
do dokonywania czynności związanych z projektami finansowanymi
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
12. Nr 8/155/12 - udzielono Panu Janowi Królowi - Dyrektorowi Krajeńskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania czynności
związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
13. Nr 8/156/12 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu - Dyrektorowi
Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi
przez ten Zespół Parków.
14. Nr 8/157/12 - udzielono Panu Andrzejowi Sieradzkiemu - Dyrektorowi
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia pełnomocnictwa do dokonywania
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czynności związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
15. Nr 8/158/12 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi - Dyrektorowi
Tucholskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania
czynności związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
16. Nr 8/159/12 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi - Dyrektorowi Brodnickiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z projektami finansowanymi ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
17. Nr 8/160/12 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu - p.o. Dyrektora
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa
do dokonywania czynności związanych z projektami finansowanymi
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park.
18. Nr 8/161/12 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
19. Nr 8/162/12 - wyraŜono zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości
oznaczonej jako działka numer 177/1 o pow. 0,4367 ha, połoŜonej
w Ostromecku, gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będącej w uŜytkowaniu wieczystym
Gminy Miasta Bydgoszcz, na nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka numer 16/14 o pow. 0,2326 ha, połoŜoną w Bydgoszczy przy
ul. Produkcyjnej 13, stanowiącą własność Gminy Miasta Bydgoszcz.
Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłat.

20. Nr 8/163/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 1/7/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012.
21. Nr 8/164/12 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2012 oraz 17/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
22. Nr 8/165/12 - ze składu Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Toruniu, powołanej uchwałą Nr 58/228/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Toruniu (z późn. zm.), odwołano Panią dr Dorotę
Lajus – kierownika specjalności język francuski.
Do składu Rady Programowej ww. Kolegium powołano Panią mgr Sabinę
Kwiatkowską – kierownika specjalności język francuski.
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23. Nr 8/166/12 - z dniem 1 marca 2012 r. zmieniono lokalizację KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, z Alei Solidarności 3 w Toruniu na ul. Sienkiewicza 36 w Toruniu.
24. Nr 8/167/12 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. 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 (z późn. zm.).
25. Nr 8/168/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem 10 samochodów osobowych na potrzeby realizacji
RPO WK-P oraz 5 samochodów osobowych na potrzeby realizacji
POKL.
26. Nr 8/169/12 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 sierpnia
2012 r.
27. Nr 8/170/12 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 sierpnia
2012 r.
28. Nr 8/171/12 - utraciła moc uchwała Nr 2/26/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod
nazwą „Zakup 1 sztuki respiratora karetkowego przenośnego” realizowanego ze środków własnych przez Stację Pogotowia Ratunkowego
we Włocławku.
29. Nr 8/172/12 - przyjęto program pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboŜszych oraz niepełnosprawnych”.
30. Nr 8/173/12 - zwolniono z dniem 29 lutego 2012 r. Pana Waldemara
Halotę ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala ObserwacyjnoZakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy, w związku ze złoŜonym
wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.
31. Nr 8/174/12 - z dniem 1 marca 2012 r. powierzono Pani GraŜynie Welter
pełnienie obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy, do czasu zatrudnienia
dyrektora jednostki wyłonionego w drodze konkursu.
32. Nr 8/175/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2012 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
33. Nr 8/176/12 - 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 (z późn. zm.).
34. Nr 8/177/12 - zmieniono uchwałę Nr 68/1155/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
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jewództwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr RPOWKP 21/V/5.2.2./2009.

na

lata

2007-2013,

konkurs

35. Nr 8/178/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ww. konkursie, dla projektu złoŜonego przez Gminę Łysomice pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposaŜeniem” uruchomiono dofinansowanie w wysokości 1.959.412,68 PLN.

36. Nr 8/179/12 - Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu
pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych „PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW” w Warszawie” nr RPKP.05.05.00-04-017/11.
37. Nr 8/180/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 52/11/2.6/2010.
38. Nr 8/181/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamyka nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 54/I/1.1./2010 r.
z dniem 31 sierpnia 2012 r. na podstawie § 7 Trybu składania wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla
Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 80/1303/10 z dnia 7 października 2010 r.
Uchylono uchwałę Nr 58/1178/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla numeru
konkursu 54/I/1.1./2010.

39. Nr 8/182/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 z dnia 28 grudnia
2011 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.

7
40. Nr 8/183/12 - przyjęto Roczny plan działań w zakresie informacji
i promocji na rok 2012 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
41. Nr 8/184/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie
na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 głosował
następująco:
- Akcja: kryptonim RPO – 1 głos,
- Strefa Euro – 1 głos.

42. Nr 8/185/12 - dokonano wyboru ostatecznego laureata konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, którym jest
Strefa Euro.
43. Nr 8/186/12 - ustalono harmonogram realizacji budŜetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
19.02. – Marszałek Piotr Całbecki otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika prof. Andrzeja Radzimińskiego medal za zasługi połoŜone dla rozwoju Uczelni. Uroczystość w auli UMK odbyła się podczas obchodów Święta
Uczelni.
Marszałek Całbecki został wyróŜniony za wieloletnie wspieranie Uniwersytetu
w programie inwestycyjnym i współpracę przy przekształcaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy w Szpital Uniwersytecki nr 2.
Medale przyznawane są przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika szczególnie zasłuŜonym długoletnim pracownikom naukowym i administracyjnym
Uniwersytetu, a takŜe osobom spoza Uczelni i instytucjom, których działalność
pomaga w jej rozwoju. W tym roku przyznano ich dziewięć, z czego pięć trafiło
do pracowników naukowych UMK.
20.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu LoŜy Toruńskiej Business Centre Club, które odbyło się w Hotelu Spichrz
w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem EURO 2012
i zaprezentowano bieŜący stan prac nad organizacją tego sportowego wydarzenia. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz
Karpiński.
Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiŜowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Do BCC naleŜy 2500 członków (osób i firm), którzy reprezentują blisko
250 miast w 24 loŜach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC naleŜą
przedstawiciele wszystkich branŜ, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci,
uczelnie wyŜsze, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.
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22.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
22.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej współpracy przy organizacji „Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny na Świętego
Marcina”.
Podczas konferencji podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym Kołuda Wielka, który reprezentował jego
dyrektor i zarazem Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek.
Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej istnieje
od 1946 r., będąc czołową krajową placówką naukowo-badawczą i hodowlaną,
specjalizującą się w produkcji gęsiej i owczarskiej. Zakład zlokalizowany jest
na Kujawach, 10 km od Inowrocławia i obejmuje powierzchnię 558 ha.
22.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji inauguracyjnej dotyczącej Osi 4. Programu Operacyjnego RYBY. Spotkanie odbyło się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z szansami rozwoju powiatu
włocławskiego w kontekście dofinansowania z Osi 4. PO RYBY, przedstawiono
równieŜ szanse i zagroŜenia, jakie niesie ze sobą ten program operacyjny.
Z prezentacją swojej działalności wystąpiła Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki, która obejmuje obszar 10 jednostek samorządu terytorialnego, połoŜonych na spójnym kulturowo, przyrodniczo i gospodarczo obszarze Kujaw
Wschodnich.
23-24.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polski, które odbyło się w Wieliczce.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z Polityką Spójności w latach
2014-2020, przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku i wykonania
budŜetu za rok 2011 oraz wyniki aktualizacji wieloletniej strategii Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście załoŜeń nowej perspektywy finansowej UE
na lata 2014-2020.
ZWRP powstał 9 września 2002 roku jako odpowiedź na potrzebę, reprezentację wszystkich województw przez jednakową liczbę delegatów. NajwyŜszą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złoŜone z 64 delegatów – reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z kaŜdego województwa: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 24 lutego 2012 roku

