INFORMACJA NR 6a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 04.06.2014 R. DO 17.06.2014 R.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.06.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji II Kujawsko-Pomorskiego Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty).
Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego Programu
Profilaktyka a Ty, utworzonego przez Komendę Główną Policji.
Główne cele programu to:
- komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami,
- zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
- inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi
dziećmi,
- tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na
życie bez uzależnień.
Akcja skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorem akcji jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Gmina Żnin
we współpracy z Komendą Główną Policji.
Celem strategicznym przedsięwzięcia, które odbędzie się w Żninie w dniach
6-7 czerwca 2014 r. jest zmniejszenie popytu na narkotyki wśród mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzeów w dniu 26 czerwca br. w Muzeum
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Podczas spotkania wręczone zostaną nagrody finansowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego szczególnie wyróżniającym się pracownikom muzeów, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni
funkcję organizatora.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 23/95/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo;
- nr 23/96/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Dworcowej
w Ślesinie, gmina Nakło nad Notecią;
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- nr 23/97/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego dz. nr 133/10, obr. Mokre,
gm. Grudziądz;
- nr 23/98/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych
w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego,
gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego,
Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej
Herby Nowe – Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby
Nowe – Gdynia oraz ul. Plebanka;
- nr 23/99/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania wsi
Mrozowo, gmina Sadki.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 51/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 52/14 - w sprawie Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
- Druk nr 53/14 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/786/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1525C Koronowo – Żołędowo, ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie.
2. Nr 23/787/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie skrzyżowania ul. Bukowej z ul. Niesiołowskiego
w Toruniu.
3. Nr 23/788/14 - wyrażono zgodę Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu –
dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu
pn. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej Eko-Czar
w Czarnym Bryńsku”, w tym do złożenia wniosku o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 23/789/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, sporządzone na
dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 12.332.845,89 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 767.748,23 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 767.748,23 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 3.089.435,52 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 767.748,23 zł zwiększy fundusz statutowy jednostki.

5. Nr 23/790/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
6. Nr 23/791/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych
w Toruniu na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych
na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Toruniu, o łącznej wartości 8.544,96 zł.
7. Nr 23/792/14 - 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.).
8. Nr 23/793/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lubostroniu”.
9. Nr 23/794/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/463/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2013-2014
zadania pod nazwą „Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku
przy ul. Okrzei 74a” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (z późn. zm.).
10. Nr 23/795/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku KPZMIUW we Włocławku przy ul. Okrzei 74a” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
11. Nr 23/796/14 - wprowadzono komponent ponadnarodowy oraz zwiększono kwotę przyznanego dofinansowania dla projektu pn. „NOWY
ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Priorytetu VIII Regionalne
Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjentem projektu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

12. Nr 23/797/14 - zmieniono uchwałę Nr 40/670/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010.
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13. Nr 23/798/14 - zmieniono uchwałę Nr 6/164/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr 98/V/5.6./2013.
14. Nr 23/799/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 2.817.750,00 zł 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 marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz przez produkcje filmowe”.
15. Nr 23/800/14 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (z późn. zm.), załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów
dla Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
16. Nr 23/801/14 - przyjęto założenia projektu w ramach Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
pn. „Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie”,
przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.
17. Nr 23/802/14 - zmieniono uchwałę Nr 9/291/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oceniającej do oceny kwalifikowalności ofert złożonych
w ramach naborów przedsiębiorców na misje gospodarcze organizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu
pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów.
18. Nr 23/803/14 - przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2013,
celem przedstawienia informacji Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego.
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24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.06.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, o następującej treści:
„W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przyjął Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2014-2020. Dokument ten określa cztery poziomy, na których będzie
odbywał się proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej naszego regionu, tj.:
1. Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar
funkcjonalny (ZIT wojewódzki).
2. Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz
i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny i subregionalny).
3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar
powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).
4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność lokalną (RLKS). Poziom ten będzie obejmował gminy
wiejskie oraz miasta nie będące stolicami powiatów (lokalne centra rozwoju).
Polityka terytorialna naszego województwa stanowi narzędzie realizacji kierunków i celów wyznaczonych w Strategii województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020, m.in. poprzez środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działania i przedsięwzięcia wdrażane
na wszystkich czterech poziomach polityki terytorialnej powinny skutkować
zwiększeniem konkurencyjności gospodarczej naszego regionu, rozwojem zasobów ludzkich oraz unowocześnieniem struktury funkcjonalno-przestrzennej
województwa kujawsko-pomorskiego.
W tym celu niezbędnym jest przygotowanie Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, które to określą potencjały i bariery
rozwoju poszczególnych obszarów terytorialnych oraz będą zawierać zestawienie przedsięwzięć odpowiadających na problemy i wzmacniających konkurencyjność danych terytoriów. W celu prawidłowego wdrażania Założeń polityki
terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędnym jest przeprowadzenie weryfikacji i oceny ww. Strategii. Ze względu, iż instrument RLKS stanowi odrębne narzędzie polityki terytorialnej, przygotowane
na tym poziomie Lokalne Strategie Rozwoju będą weryfikowane na podstawie
oddzielnych wytycznych.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
postanawia niniejszym stanowiskiem przyjąć wstępne wytyczne do oceny Strategii ZIT i Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowe wytyczne określają katalog kryteriów oceny formalnej i merytorycznej
ww. dokumentów dotyczących m.in. analizy i oceny diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, zgodności z dokumentami i aktami prawnymi unijnymi i krajowymi, zgodności ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 i założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zidentyfikowanych problemów,
kierunków
działań,
potencjałów,
sposobów
eliminacji
problemów
i wykorzystania szans rozwojowych oraz wskazanych do realizacji przedsięwzięć.
Wytyczne do oceny Strategii ZIT i Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowią materiał poglądowy dla partnerów w ramach Związków
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ZIT i poziomu powiatowego, który to ma na celu wspomóc proces przygotowawczy i wskazać kierunki dla prawidłowego przygotowania dokumentów,
a w dalszej kolejności usprawnić ich wdrożenie. Jednocześnie przedmiotowe
wytyczne będą stanowiły narzędzie jak najlepszej realizacji zarówno Założeń
polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020,
jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ww. Strategii.
Zakłada się, iż w pierwszej kolejności ocenie poddana zostanie Strategia ZIT
wojewódzkiego, a następnie Strategie ZIT regionalnego/subregionalnego oraz
Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Wytyczne do oceny Strategii
będą więc weryfikowane i uzupełniane w sposób ciągły i bieżący w odniesieniu
do poszczególnych poziomów polityki terytorialnej oraz w związku z ewentualnymi zmianami Umowy Partnerstwa i zmianami jakie zostaną wprowadzone
w procesie negocjacji z Komisją Europejską w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także dostosowywane do przygotowywanych przez stronę ministerialną wytycznych dotyczących m.in. opracowywania przez gminy programów rewitalizacji.”.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 24/100/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej w Nakle nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią;

- nr 24/101/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią
kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w Grudziądzu;
- nr 24/102/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec;
- nr 24/103/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych
w miejscowości Pikutkowo.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 55/14 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/804/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 99/1257/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
(z późn. zm.).
2. Nr 24/805/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2014 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położonej w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji jako
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działka nr 18/2 o pow. 0,5400 ha, obręb 279.
3. Nr 24/806/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 20 maja 2014 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego 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.
4. Nr 24/807/14 - postanowiono ogłosić przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 24/808/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/131/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
6. Nr 24/809/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja sterowania oświetleniem w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
7. Nr 24/810/14 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki III° dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie KujawskoPomorskim” w zakresie koordynacji programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne.
Środki publiczne na realizację zadania przyznano Wojewódzkiemu Szpitalowi
Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu.

8. Nr 24/811/14 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki III° dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie KujawskoPomorskim” w zakresie przeprowadzenia edukacji pacjentów po OZW
w oddziałach szpitalnych.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu i Specjalistyczny
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu będą realizatorami zadania.

9. Nr 24/812/14 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 24/813/14 - 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.).
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11. Nr 24/814/14 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla priorytetu gospodarka wodna w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2014 r.
12. Nr 24/815/14 - przyjęto „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.
13. Nr 24/816/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Kopyściowi – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa prawa głosu
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, w dniu 25 czerwca 2014 r.
14. Nr 24/817/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu
sp zoz za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17.910.084,44 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.305.047,13 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 385.775,16 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 1.305.047,13 zł oraz zysk z lat ubiegłych
w wysokości 533.693,67 zł zwiększy fundusz zakładu.

15. Nr 24/818/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.229.160,01 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 126.359,47 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 1.211.475,60 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 126.359,47 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

16. Nr 24/819/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 203.500.338,67 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.772.279,96 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 88.965,65 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 4.772.279,96 zł zwiększy fundusz zakładu, z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.
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17. Nr 24/820/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.840.792,95 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80.552,07 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 80.552,07 zł zwiększy fundusz zakładu.

18. Nr 24/821/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.239.776,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.911,30 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 3.911,30 zł zwiększy fundusz zakładu.

19. Nr 24/822/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.673.583,18 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 245.689,51 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 245.689,51 zł oraz zysk z lat ubiegłych
w wysokości 61.528,50 zł zwiększy fundusz zakładu.

20. Nr 24/823/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.955.403,69 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 189.692,69 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 785.990,34 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 189.692,69 zł zwiększy fundusz zakładu.

21. Nr 24/824/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.353.577,41 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 77,01 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 77,01 zł zwiększy fundusz zakładu.

22. Nr 24/825/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 344.989.358,38 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.235.041,15 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 7.907.373,83 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013;
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Zysk netto za 2013 rok w wysokości 3.235.041,15 zł zwiększy fundusz zakładu.

23. Nr 24/826/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.122.572,15 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 34.705,07 zł;
Strata netto za 2013 rok w wysokości 34.705,07 zł zmniejszy fundusz zakładu.

24. Nr 24/827/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 502.610,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 12.076,03 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 12.076,03 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

25. Nr 24/828/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.478.765,90 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 630.664,61 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 630.664,61 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

26. Nr 24/831/14 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm,), załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
27. Nr 24/831/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. 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.
28. Nr 24/831/14 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Zakup
taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.
Ww. postępowanie unieważniono.
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29. Nr 24/832/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 1.
Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 23%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, schemat 1.

30. Nr 24/833/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 2.
Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden
projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, schemat 2.

31. Nr 24/834/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 3.
Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano więcej niż jeden
projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P lub projekt będzie realizowany w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 11% i mniejsze niż 18%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, schemat 3.

32. Nr 24/835/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4.
Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata
2007-2013,
konkurs
Nr
RPOWKP
113/V/5.2.1/2013, schemat 4.

33. Nr 24/836/14 - zmieniono uchwałę Nr 21/727/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyboru oferty
w zakresie pakietu A, B, C i D na opracowanie i dostawę materiałów
promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
34. Nr 24/837/14 - zmieniono uchwałę Nr 19/622/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie materiałów promocyjnych, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji eventowej pn. „Kujawsko-Pomorskie Wita”.
35. Nr 24/838/14 - zaakceptowano założenia projektu: „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty telewizyjne” realizowanego w latach 2014-2015, w ramach Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 nr RPOWKP
62/V/5.5/2011.
36. Nr 24/839/14 - zmieniono uchwałę Nr 9/278/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych
do krajów europejskich wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne
misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (z późn. zm.).
37. Nr 24/840/14 - zmieniono uchwałę Nr 16/472/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych
do Chin i Rosji wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu partnerskiego pn. „Promocja
gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne
misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów.
38. Nr 24/841/14 - zmieniono uchwałę Nr 15/457/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
stałej Komisji Oceniającej do oceny kwalifikowalności ofert złożonych
w ramach naborów przedsiębiorców na misje gospodarcze organizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu
pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfi-

13
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
04.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył we Włocławku w konferencji „25-lecie Roku Przełomu” oraz wręczył biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu, księdzu Antoniemu Ponińskiemu oraz księdzu Michałowi Pietrzakowi przyznane przez Marszałka Województwa Medale Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
04.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
04.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach
25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.
04.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa z okazji Dnia Dziecka odwiedził
Przedszkole nr 2 w Strzelnie.
05.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w jubileuszu 15-lecia
Powiatu Inowrocławskiego.
05.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w konferencji prasowej dotyczącej projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakurzewie koło Grudziądza.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki w trakcie uroczystości upamiętniającej
25-lecie Wolnych Wyborów wręczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis zasłużonym działaczom solidarnościowej opozycji.
06.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu terenowej
bazy edukacyjnej wraz z towarzszącą infrastrukturą na półwyspie Potrzymiech.
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06.06. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli we Włocławku
w mszy świętej oraz uroczystej sesji sejmiku województwa w ramach obchodów
Święta Województwa.
06.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z wizytującymi region
Michelle Larson, dyrektorem Planetarium Adlera w Chicago oraz Mario Puharich, animatorem współpracy polsko-amerykańskiej.
06.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w projekcji filmu „Jan
Paweł II. Santo Subito. Świadectwo świętości”. Gościem na seansie był ksiądz
Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, który odebrał z rąk Marszałka Województwa medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano
Pomeraniensis.
07.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Golubiu Dobrzyniu w 3 Astro
Festiwalu.
07.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gnieźnie w ingresie
Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.
08.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w odsłonięciu pomnika Fryderyka Chopina w Izbicy Kujawskiej.
08.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchali w Toruniu koncertu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej zorganizowanego w ramach obchodów piętnastolecia Polski w NATO oraz Święta Województwa.
08.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał we Włocławku koncertu plenerowego „Piosenka niejedno ma imię” zorganizowanego
w ramach obchodów Święta Województwa.
09.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Toruniu w konferencji „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane
od roku szkolnego 2014/2015”.
09.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację
przedsięwzięć dotyczących poszerzania oferty edukacyjnej szkół, poprawy warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników firm, Programu Operacyjnego Ryby na modernizację
infrastruktury ośrodka wypoczynkowego w Przydworzu oraz utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w Orzechówku, Regionalnego Programu Operacyjnego
na realizację projektów badań naukowych i rozbudowy infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „małe projekty” realizowane dzięki środkom w ramach Osi Leader PROW.
09.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w konferencji prasowej oraz obchodach Dnia Ochrony Środowiska w związku z otwarciem nowej
siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Toruniu.
10.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
10-11.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Międzynarodowych Targach, Konferencji
i Sejmiku Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WATERWAYS EXPO
2014.
11.06. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom
XIV edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W gali
zorganizowanej w toruńskim Dworze Artusa uczestniczył również Wicemarszałek Edward Hartwich.
12.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w konferencji „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”.
12.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z międzynarodową grupą 20. naukowców wizytujących region w ramach Forum Astronomii.
12.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich podpisał w Toruniu umowę dotyczącą projektu Funduszu Badań i Wdrożeń realizowanego przez KujawskoPomorską Agencję Innowacji.
12.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym otwarciu
projektu „Oko nigdy nie śpi” w Lubostroniu organizowanym w ramach Święta
Województwa.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu Sali Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Słupie.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości wieńczącej rozbudowę Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Przysieku w spotkaniu z okazji
15. rocznicy organizacji i zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II w Toruniu.
13.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w konferencji szkoleniowo-naukowej dotyczącej żywienia dzieci klas I-III w województwie kujawsko-pomorskim.
13.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść wręczył Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu Medal Marszałka Województwa medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis z okazji 35-lecia działalności.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich byli
w Toruniu gośćmi na premierowym pokazie sztuki „Siostry Parry” inaugurującym działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego.
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13.06. – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w Toruniu w inauguracji
międzynarodowych zawodów wędkarskich Europatreff.
14.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach święta Kujawsko-Pomorskich Drogowców w Chomiąży Szlacheckiej połączonego
z 15-leciem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem na 10. edycji wojewódzkiego Konkursu Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej w Ciechrzu.
16.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz Członek Zarządu Województwa
Michał Korolko podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o dofinansowanie doposażenia i zmodernizowania bazy dydaktycznej dla zawodów
rolniczych w zespołach szkół w Bielicach oraz Przemystce.
16.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w konferencji „Współpraca instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”.
16.06 – Marszałek Piotr Całbecki wręczył na Zamku Bierzgłowskim nagrody organizacjom pozarządowym - laureatom VII edycji nagrody marszałka „Rodzynki
z pozarządówki”.
16.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji działalności Forum Dialogu i Myśli św. Jana Pawła II w Bydgoszczy.
17.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Grudziądzu w XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu podsumowującym realizację projektu Bajkowa Bydgoszcz .
**)
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