INFORMACJA NR 4/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.03.2014 R. DO 03.04.2014 R.

13. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.03.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego wspólną realizacją projektu partnerskiego w ramach Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014.
W związku z ogłoszonym konkursem, zainteresowanie zgłosiło pięć samorządów:
1) Gmina Miasto Grudziądz;
2) Gmina Miasto Toruń;
3) Gmina Miasto Brześć Kujawski;
4) Gmina Miasto Włocławek;
5) Miasto Bydgoszcz.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- warsztatów planowania strategicznego Metodą Aktywnego Planowania
Strategii w dniach 9-10 kwietnia 2014 r.;
Warsztaty będą dotyczyły analizy obecnie obowiązującej Strategii Edukacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod kątem zrealizowanych celów i działań, wypracowania diagnozy sytuacji problemowej w sferze oświaty oraz analizy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście projektowania
nowego dokumentu – Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji
będącego częścią Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
- Światowego Dnia Zdrowia w Województwie Kujawsko-Pomorskim

w dniu 7 kwietnia 2014 r.
Tematem przewodnim w roku bieżącym będą choroby przenoszone przez
wektory – organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów.
Do chorób przenoszonych przez wektory, występujących w naszym regionie
należą: odkleszczowe zapalenie mózgu oraz borelioza.
W ramach obchodów w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie
edukacyjne, w którym wezmą udział przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz leśnicy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 13/359/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój produktów pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne

2
misje gospodarcze oraz udział, jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”.
2. Nr 13/360/14 - przyjęto sprawozdanie z wykonania za 2013 rok:
- budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- planów finansowych wojewódzkich osób prawnych.
3. Nr 13/361/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1933/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 (z późn. zm.).
4. Nr 13/362/14 - przyjęto informację o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
5. Nr 13/363/14 - przedłożono Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
za rok 2013”.
- częściowe sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.
6. Nr 13/364/14 - ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w obrębie Stary Toruń, gmina
Zławieś Wielka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 273/50 o pow.
0,1380 ha.
7. Nr 13/365/14 - ogłoszono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej,
oznaczonej w ewidencji jako działka nr 80/47 o pow. 0,0021 ha, obręb
Barcin nr 0004.
8. Nr 13/366/14 - ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 18/2 o pow. 0,5400 ha,
obręb 279.
9. Nr 13/367/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2014 r. przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Świeciu, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 13/368/14 - przystąpiono do sporządzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
obejmującej:
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1) przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa

kujawsko-pomorskiego,
2) raport o stanie zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
11. Nr 13/369/14 - uzgodniono propozycję zaliczenia do kategorii dróg powiatowych następujących odcinków dróg gminnych na terenie miasta
Grudziądza:
1) droga gminna - ul. Hallera, od km 0+000 do km 0+169 o długości
0,169 km,
2) droga gminna - ul. Focha, od km 0+169 do km 0+429 o długości
0,260 km,
3) droga gminna - ul. Piłsudskiego, od km 0+429 do km 2+408 o długości 1,979 km,
4) droga gminna - ul. Karabinierów, od km 2+408 do km 2+737 o długości 0,329 km,
5) droga gminna - ul. Poniatowskiego, od km 2+737 do km 2+902 o długości 0,167 km,
6) droga gminna - ul. Paderewskiego, od km 2+902 do km 4+440 o długości 1,53 8 km.
12. Nr 13/370/14 - postanowiono zlecić Fundacji Terapii Tangiem COTANGO realizację zadania publicznego pn. Koncert Tanga Żywego.
13. Nr 13/371/14 - zmieniono uchwałę Nr 83/1379/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. (z późn. zm.)
w sprawie przyznania dofinansowania projektowi w ramach Działania
3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projektowi pod nazwą „Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap” – Wnioskodawca Gmina
Miasto Chełmno”.

14. Nr 13/372/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Przepompownie, stacje pomp, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 83/II/2.5/2012.
15. Nr 13/373/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/69/2011 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
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lata 2007-2013, (z późn. zm.).
16. Nr 13/374/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 r. realizatora
programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki III° dla Pacjentów
po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzenia edukacji pacjentów po OZW w oddziałach szpitalnych.
17. Nr 13/375/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 r. realizatora
programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki III° dla Pacjentów
po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.
18. Nr 13/376/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 13/377/14 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
Nr 13/376/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 marca 2014 r.
20. Nr 13/378/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Realizacja planu inwestycyjnego Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z”.
21. Nr 13/379/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup serwera wraz z uruchomieniem”
dla Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
22. Nr 13/380/14 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup tonerów dla wojewódzkich jednostek
organizacyjnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
23. Nr 13/381/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek
organizacyjnych, którą złożył Wykonawca: Sławomir Brandt prowadzący
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Stolarski „BRANDT” s.c., w Dąbrówce, 83-212 Bobowo.
24. Nr 13/382/14 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
25. Nr 13/383/14 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach
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działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 13 maja 2014 r.
26. Nr 13/384/14 - zatwierdzono sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego
programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2013.
27. Nr 13/385/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 13/386/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: przepompownie, stacje pomp w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
29. Nr 13/387/14 - zmieniono załączniku do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
30. Nr 13/388/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 z dnia 30 grudnia
2013 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2014 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2014 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
31. Nr 13/389/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1 Rozwój
infrastruktury ICT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013.
32. Nr 13/390/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
33. Nr 13/391/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Oś priorytetowa 1. Rozwój
infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
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jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 13/392/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
35. Nr 13/393/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: przepompownie,
stacje pomp, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 13/394/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie, projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna – ginekologiczno-położnicza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
37. Nr 13/395/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
38. Nr 13/396/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 13/397/14 - powołano Zespół do spraw Kujawsko-Pomorskiej Agencji
Innowacji Sp. z o.o. oraz udzielenia pełnomocnictwa.
40. Nr 13/398/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze do bazy pomysłów
2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych „ZIT Wojewódzkiego”.
41. Nr 13/399/14 - przyjęto sprawozdanie o udzielonych w 2013 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

42. Nr 13/400/14 - dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej
Inicjatywy Samorządowej w celu przeprowadzenia negocjacji przedumownych.
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14. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.04.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 14/61/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 14/62/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy ENERGA
– VEST Tomasz Filochowski koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w dwóch generatorach wiatrowych o zainstalowanej mocy 0,450 MW
(2 x 0,225 MW) zlokalizowanych w m. Podgaj, gm. Aleksandrów Kujawski;
- nr 14/63/14 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy „D-Energia” Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na rzecz odbiorców znajdujących się na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy;
- nr 14/64/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R – WIND koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej
0,600 MW (1 x 0,600 MW) zlokalizowanej w m. Pniewie, gm. Lisewo.

3. Zarząd Województwa zaakceptował propozycje zmian w zakresie tematycznym polityki terytorialnej realizowanej w ramach RPO WK-P 20142020 poprzez dodanie do zadań realizowanych:
a) priorytetu inwestycyjnego 3.1 (Promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości) w zakresie wspierania
przedsięwzięć związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych;
b) priorytetu inwestycyjnego 9.1 (inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do
usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia
z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych (dalej: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...))
w zakresie wsparcia działań infrastrukturalnych uzupełniających do
interwencji EFS zaplanowanej w polityce terytorialnej w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.7 (Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym).
4. Odbyło się z posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o., które uchwałą Nr 2/2014 zatwierdziło plan finansowoinwestycyjnego Spółki na 2014 rok.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 21/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów;
- Druk nr 22/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski;
- Druk nr 23/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć
Kujawski;
- Druk nr 24/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal;
- Druk nr 25/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie;
- Druk nr 26/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień
Kujawski;
- Druk nr 27/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec;
- Druk nr 28/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek;
- Druk nr 29/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek;
- Druk nr 30/14 - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń –
Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”;
- Druk nr 31/14 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku;
- Druk nr 32/14 - w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/401/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/POKL/8.1.2/2013 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Nr 14/402/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/1568/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 2/POKL/9.1.1/2013 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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3. Nr 14/403/14 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Włocławek realizację zadania publicznego pn. „Wakacje
nad morzem”.
4. Nr 14/404/14 - przyjęto program „Bez przemocy. Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” przeznaczony do realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Nr 14/405/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/189/14 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 z Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Nr 14/406/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
7. Nr 14/407/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
8. Nr 14/408/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
9. Nr 14/409/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
10. Nr 14/410/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
11. Nr 14/411/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na roku 2014
„Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
12. Nr 14/412/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
13. Nr 14/413/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
14. Nr 14/414/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy.
15. Nr 14/415/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
16. Nr 14/416/14 - postanowiono zlecić Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr Oddziałowi w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn.
Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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17. Nr 14/417/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Sztuka Cię Szuka
realizację zadania publicznego pn. Filmogranie!.
18. Nr 14/418/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,
pn. „Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska”.
19. Nr 14/419/14 - zmieniono uchwałę Nr 8/99/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania Projektu pn. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.2 Działania informacyjne
i promocyjne (z późn. zm.).
20. Nr 14/420/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, pn.
„Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego
województwa kujawsko-pomorskiego”.
21. Nr 14/421/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji waz z Systemem Archiwizacji Danych”.
22. Nr 14/422/14 - zmieniono uchwałę Nr 17/586/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-001/13 pn. „Kujawsko-Pomorskie
Regionem Astronomicznym” 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 (z późn. zm.).
23. Nr 14/423/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007- 2013, konkurs Nr RPOWKP 107/II/2.3/2013.
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24. Nr 14/424/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Koszty i nakłady na inwestycje, remonty oraz
zakup środków trwałych i wyposażenia planowanych na rok 2014” Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy.
25. Nr 14/425/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
26. Nr 14/426/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
27. Nr 14/427/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.
28. Nr 14/428/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/298/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2015
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy (z późn.
zm.).
29. Nr 14/429/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/206/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
30. Nr 14/430/14 - zmieniono uchwałę Nr 58/995/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia
umów partnerskich określających zakres rzeczowo-finansowy realizacji
projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (z późn. zm.).
31. Nr 14/431/14 - ustalono wynagrodzenie miesięczne członków Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za udział w pracach Rady.
32. Nr 14/432/14 - powołano Panią Małgorzatę Walter – Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, konkurs
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nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013.
33. Nr 14/433/14 - powołano panią Magdalenę Mike-Gęsicką na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Transportu i Komunikacji.
34. Nr 14/434/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Obchody
Światowego Dnia AIDS”.
35. Nr 14/435/14 - podjęto decyzję o zatrudnieniu z dniem 7 kwietnia 2014 r.
Pani Sylwii Sobczak na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na podstawie powołania na okres 6 lat.
36. Nr 14/436/14 - postanowiono zlecić Europejskiemu Zrzeszeniu Młodzieży z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „Hybryda”.
37. Nr 14/437/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 8 kwietnia 2014 r.
38. Nr 14/438/14 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
Konkurs Nr RPOWKP 116/V/5.1/2013”.
39. Nr 14/439/14 - 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.).
40. Nr 14/440/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna – ginekologiczno-położnicza dla konkursu
nr RPOWKP 126/III/3.2/2014.
41. Nr 14/441/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa dla konkursu nr RPOWKP 127/III/3.2/2014.
42. Nr 14/442/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 64/1081/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla
Poddziałania 5.2.2 w ramach Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
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43. Nr 14/443/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/313/14 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 i udzielenia mu Instrukcji negocjacyjnej.
44. Nr 14/444/14 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Promocja marki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne”, realizowanego w latach 2014-2015.
45. Nr 14/445/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 19/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs złożono 77 ofert, z których 5 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 72 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
1.443.660,00 zł.

46. Nr 14/446/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie misji gospodarczej do Chin w dniach 11-17 maja 2014 r.
47. Nr 14/447/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 20/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs złożono 1 ofertę spełniającą wymogi formalne, na realizację której
przyznano dotację z budżetu województwa w wysokości 553.340,00 zł.

48. Nr 14/448/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 21/2014 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja
projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim” i 22/2014
na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim”.
49. Nr 14/449/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja spektakli w ramach XXI Bydgoskiego
Festiwalu Operowego.
50. Nr 14/450/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sporządzenie bazy danych geoinformacyjnych dla 31 obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.
51. Nr 14/451/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym, adresowa-
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nych do maksymalnie 1.500 uczniów oraz opiekunów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, którą złożył Wykonawca: Regionalny Ośrodek
Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.
52. Nr 14/452/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i regulamin składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
projektu „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
24.03. – Odbyła się XLVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Obrady poprzedziła uroczystość z okazji obchodów 15. rocznicy przystąpienia
Polski do NATO połączona z ceremonią uhonorowania zasłużonych żołnierzy
oraz osób cywilnych Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
24.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Rekultywacja
składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W projekcie uczestniczą 21 gminy oraz 1 związek międzygminny.
24.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w spotkaniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego profesorem Markiem Belką.
25.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w otwarciu Centrum Rehabilitacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy.
25.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Radziejowie w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w obchodach 10. rocznicy powstania Diecezji Bydgoskiej.
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25.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Inowrocławiu w spotkaniu
z przedsiębiorcami. Tematem rozmów był rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.
26.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
26.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich był gościem na premierze spektaklu
„Cienie. Eurydyka Mówi” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
26.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu konsultacje społeczne pn. „Cyfrowa edukacja jako
narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”.
27.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu list intencyjny z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes i przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych S.A. ws. budowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
27.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w obchodach
Międzynarodowego Dnia Teatru oraz wręczył artystom i pracownikom teatrów
z regionu nagrody Zarządu Województwa.
27.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w spotkaniu dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
27-28.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Krasiczynie koło Przemyśla w konferencji „Granica polsko-ukraińska. Szansa
czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna
– doświadczenia, wnioski, perspektywy”.
28.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Kolegium Rektorskim, które
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
28.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Czech w Polsce
Jakubem Karfikiem i Konsulem Dariuszem Zimnym.
28.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył we Włocławku w spotkaniu
z przedsiębiorcami. Tematem rozmów był rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.
28.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości przekazania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy.
28.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich reprezentował województwo kujawsko-pomorskie podczas debaty pt. „Partycypacja, różnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla rodzin” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
29.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Inowrocławiu w uroczystym podsumowaniu XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”.
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29.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich był gościem na uroczystości wręczenia Wilamów w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu połączonej z premierą
spektaklu „Mizantrop” Moliera.
31.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włocławku w spotkaniu z Pierwszą Damą RP Panią Anną Komorowską.
31.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu komisji
konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
31.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu
z przedsiębiorcami. Tematem rozmów był rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.
01.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Toruniu w konferencji
„Usprawnienie ratownictwa na drogach”.
02.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego.
03.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w obchodach 50-lecia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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