INFORMACJA NR 10/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 26.10.2012 R. DO 06.11.2012 R.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.10.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z założeniami Planów działań dla
Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL na rok 2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji seminarium naukowo-technicznego Eco-Euro-Energia 2012.
Celem spotkania w Bydgoszczy jest debata nad rozwojem energii odnawialnej
w Polsce i Europie, wymiana doświadczeń i integracja środowiska specjalistów
świata nauki i przemysłu, prezentacja rozwiązań technicznych opartych o OZE
oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii i tym samym ograniczanie ujemnego wpływu na środowisko standardowych źródeł energii.
W seminarium udział wezmą: przedstawiciele inwestorów, nauki, instytucji rządowych, producentów i użytkowników rozwiązań technicznych opartych o odnawialne źródła energii.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z obowiązkiem przygotowania przez gminy
uchwał, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
oraz zagadnieniom związanym z zasadami przygotowywania przetargów
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
Powyższe obowiązki wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzonej ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 152, poz. 897).
Nowelizacja powyższej ustawy nakłada na gminy szereg nowych obowiązków,
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Podczas konferencji przedstawione zostaną również przykłady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gminach.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 175/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego,
Antczaka i Pułaskiego w Toruniu;
- nr 176/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka
Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie;
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- nr 177/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, w miejscowości Lubicz
Dolny, gmina Lubicz;
- nr 178/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmującego część obrębu ewidencyjnego
Tuchola;
- nr 179/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 142/12 - w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/1319/12 - przyjęto wstępny projekt programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i skierowania go do konsultacji z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.
2. Nr 44/1320/12 - zmieniono uchwałę Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.).
3. Nr 44/1321/12 - zmieniono uchwałę Nr 1/12/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na
rok 2012 (z późn. zm.).
4. Nr 44/1322/12 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2036 (z późn. zm.).
5. Nr 44/1323/12 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do działania
w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmującego umocowania do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) zaciągania zobowiązań w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach planu finansowego kierowanej jednostki;
3) reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed sądami,
organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, organami orzekającymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Krajową Izbą Odwoławczą związanych z działalnością kierowanej jednostki;
4) udzielania i odwoływania ww. pełnomocnictw, a w szczególności pracownikom, radcom prawnym lub adwokatom.
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Utraciła moc uchwała Nr 11/138/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zmieniająca ją uchwała Nr 51/971/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

6. Nr 44/1324/12 - 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.).
7. Nr 44/1325/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. „Wózek
nadziei” Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Hieronima w Raciążku.
8. Nr 44/1326/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
„Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach dofinansowanie do kwoty w wysokości 407.000,00 zł pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2013 roku zadań wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.).
9. Nr 44/1327/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 34/560/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych.
10. Nr 44/1328/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1.
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
54/I/1.1/2010.
11. Nr 44/1329/12 - przyjęto w poczet członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego podmioty:
1) Pasieka Rodzinna Sławomir Wnuk z siedzibą w Lnianie;
2) Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Grudziądzu;
3) Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku;
4) Polder Sp. z o.o. z siedzibą w Łysomicach;
5) Żywność Ekologiczna BioFood Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinie;
6) Kujawska Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą we Włocławku;
7) Aleksandra i Mieczysław Babalscy prowadzących działalność Wytwórnia
Makaronu BIO Aleksandra i Mieczysław Babalscy z siedzibą w Pokrzydowie;
8) Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” prowadząca Hotel
„Gromada” Toruń z siedzibą w Toruniu;
9) F.H.P. PAK Witold Karbowski prowadząca Osadę Karbówko z siedzibą
w Elgiszewie oraz Hotel Karczma Spichrz z siedzibą w Toruniu;
10) Wiesław Królak prowadzący działalność Bankiet z siedzibą w Osielsku;
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11) P.W. ARPOL Rafał Predenkiewicz prowadząca Hotel Pałac Romantyczny
z siedzibą w Turznie;
12) Niestarto S.C. Dawid Stramowski, Iwona Wencka-Stramowska prowadząca restaurację Gęsia Dolina z siedzibą w Ślesinie;
13) Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. prowadzący Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga z siedzibą w Górznie oraz
Centrum Konferencyjne Daglezja z siedzibą w Przysieku.

12. Nr 44/1330/12 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw
2012”.
W celu wyłonienia laureatów konkursu powołano Komisję Konkursową.
13. Nr 44/1331/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2012 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
14. Nr 44/1332/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2012 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
15. Nr 44/1333/12 - postanowiono zlecić realizację zadania pn. „KujawskoPomorskie Forum Szlaków Turystycznych” – Polskiemu Towarzystwu
Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski im. Mariana Sydowa
w Toruniu.
16. Nr 44/1334/12 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na likwidację zużytego
mienia.
17. Nr 44/1335/12 - zmieniono uchwałę Nr 59/1211/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy z późn. zm.
W składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Bydgoszczy wprowadzono następujące zmiany:
1) odwołano panią mgr Izabelę Kubiak i powołano panią dr Elżbietę Nowikiewicz jako kierownika specjalności języka niemieckiego;
2) odwołano panią mgr Hannę Gruszczyńską i powołano panią mgr Izabelę
Kubiak jako przedstawiciela specjalności języka niemieckiego;
3) odwołano panią mgr Danutę Kurzycę i powołano panią mgr Elżbietę Ratajczak-Matusiak jako opiekuna naukowego specjalności języka hiszpańskiego;
4) odwołano panią mgr Justynę Adamską i powołano pana mgr Jacka Lesińskiego jako przedstawiciela specjalności języka angielskiego;
5) odwołano panią mgr Jolantę Wydrzyńską i powołano panią mgr Justynę
Adamską jako kierownika specjalności języka angielskiego.

18. Nr 44/1336/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie,
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą: Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne.
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19. Nr 44/1337/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski w pełnym zakresie branżowym nad
pracami projektowymi i budowlanymi budowy nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.
20. Nr 44/1338/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie modelu finansowania
budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie
kujawsko-pomorskim wraz z analizą techniczną, finansową, ekonomiczną oraz prawną, a także wdrożenie wybranego przez Zamawiającego modelu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: Dro-Konsult Sp. z o.o. w Warszawie
i DHV Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

21. Nr 44/1339/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyżej 50 g dla Urzędu Marszałkowskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
Ww. postępowanie unieważniono.
22. Nr 44/1340/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup instrumentów dętych” dla Filharmonii
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
23. Nr 44/1341/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Awaria dachu – remont części dachu budynku
Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu” realizowanego przez Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną w Inowrocławiu.
24. Nr 44/1342/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/87/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
25. Nr 44/1343/12 - do publicznej wiadomości podano wynik z przeprowadzonego w dniu 11 października 2012 r. trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zabudowanej parterowym,
murowanym
budynkiem
gospodarczym
o
pow.
użytkowej
168,70 m2, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 38a, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/4 o pow. 0,2102 ha.
26. Nr 44/1344/12 - przyjęto zmieniony harmonogram prac nad projektem
„Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015”.
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27. Nr 44/1345/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 1.689.896,82 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, pn. „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”.
28. Nr 44/1346/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 1.870.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, pn. „Zakup
systemu monitoringu dróg wojewódzkich”.
29. Nr 44/1347/12 - zmieniono uchwałę Nr 6/124/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie określenia limitu środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy
o służbie medycyny pracy.
Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą
o służbie medycyny pracy określono limit na 2012 rok w wysokości
3.194.309,00 zł, w tym dla:
1) WOMP w Bydgoszczy w kwocie 1.549.000,00 zł;
2) WOMP w Toruniu w kwocie 1.185.134,50 zł;
3) WOMP we Włocławku w kwocie 460.174,50 zł.

30. Nr 44/1348/12 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie akcji promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar
oraz kompleksowa organizacja 120 koncertów w zabytkowych obiektach
biorących udział w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Toruńskiej
Orkiestrze Symfonicznej z siedzibą w Toruniu.

31. Nr 44/1349/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest zakup 2000 szt. tusz
gęsi białej kołudzkiej wraz z transportem.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Instytutowi Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka z siedzibą w Janikowie.

32. Nr 44/1350/12 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
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33. Nr 44/1351/12 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu ochrony
środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2013-2016 z perspektywą do
roku 2020”.
34. Nr 44/1352/12 - zmieniono uchwałę Nr 26/840/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
35. Nr 44/1353/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.2/2012 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
26.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w sesji zwyczajno-sprawozdawczej VIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Bydgoskiego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sesja odbyła się w hotelu
Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.
26.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali zamknięcia 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Uroczystość odbyła się w Baju Pomorskim w Toruniu.
26.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w rozstrzygnięciu VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny
pierwszak”, współorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku i Szkołę Podstawową nr 3 we Włocławku.
27.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w spotkaniu z Konsulami
Honorowymi, organizowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Jerzego Pomianowskiego. Spotkanie odbyło się
w Ostromecku.
28.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchali
koncertu w ramach Festiwalu „Pejzaż bez Ciebie”, który w tym roku poświęcony
był twórczości Ireny Jarockiej. Koncert odbył się w bydgoskiej Operze Nova.
29.10. – Odbyła się XXVII Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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30.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w uroczystości przekazania placu budowy pod Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
30.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami w Centrum
Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Tematem spotkania były prace
nad strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
30.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości wręczenia Złotych Kolców podczas Gali Lekkiej Atletyki – Laur Królowej Sportu, która
odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
30.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w sprawie strategii rozwoju nowo powstałej placówki niepublicznej w Zespole Szkół Niepublicznych
w Janowcu Wielkopolskim.
30.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w wojewódzkiej konferencji „Cyfryzacja w procesie edukacyjnym”, która odbyła się
w Brodnicy z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Burmistrza Brodnicy.
30.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w jubileuszu XX-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Brodnicy.
30.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w XXXII
posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie odbyło się
w Przysieku.
31.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystym otwarciu
zaplecza warsztatowo-magazynowego przy Operze Nova w Bydgoszczy.
02.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji IV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł, która odbyła się w Bydgoskiej Hali
Pomp Wodociągowych.
05.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w gali „Człowiek roku –
przyjaciel kolei”, która odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie z inicjatywy PKP PLK S.A. i Railway Business Forum.
05.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu dotyczącym
kierunków i wizji rozwoju Powiatu Lipnowskiego.
05.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Konsulem Generalnym Białorusi
w Gdańsku, Aleksandrem Korolem.
05.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Zespołu do spraw infrastruktury oraz Zespołu do spraw przewozów pasażerskich, które odbyło się w Warszawie.
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05.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść przekazał przedstawicielom samorządów lokalnych i szkół prowadzących Astrobazy Kopernik nowoczesne stacje pogody.
06.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Powiatu
Toruńskiego i Gminy Miasta Toruń w sprawie strategii rozwoju województwa.
06.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko –
Orlik 2012” w Lubaniu.
06.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w finale
akcji „Unijny Paszport Turystyczny”, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 6 listopada 2012 roku

