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Realizując postanowienia  art. 7 pkt 2 ustawy z dnia  6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)  Wojewoda Kujawsko ? Pomorski
w drodze zarządzenia ustanowił  Procedurę określającą tryb powoływania przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego członków Stałej Konferencji Współpracy.

  

Stała Konferencja Współpracy stanowić będzie forum wymiany informacji oraz ustalania
wspólnego stanowiska w zakresie spraw objętych ustawą o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, które dotyczą gmin, powiatów i województwa, w szczególności zaś  w odniesieniu do
strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych. 
Przyjęte w drodze uchwały stanowiska Konferencji, przekazywane będą Ministrowi Rozwoju
Regionalnemu. 
Przewodniczącemu Konferencji przysługiwać będzie prawo do powoływania zespołów
roboczych. Wypracowane  przez nie stanowiska  będą przedmiotem głosowania na
posiedzeniach plenarnych Konferencji 

  

Konferencji przewodniczyć będzie Wojewoda Kujawsko-Pomorski, funkcję
wiceprzewodniczącego obejmie natomiast Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 
skład Konferencji  wejdą także przedstawiciele gmin i powiatów z terenu województwa,
przedstawiciele organizacji biorących udział w Komisji Wspólnej  Rządu i Samorządu
Terytorialnego (po stronie samorządowej), przedstawiciele ministrów, których zakres działania
obejmuje sprawy będące przedmiotem obrad Konferencji  oraz partnerów społecznych i
gospodarczych.  

Zarządzenie Nr 99/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Procedury określającej tryb powoływania przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego członków Stałej Konferencji Współpracy
plik do pobrania

Załącznik do zarządzenia nr 99/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2007 r.
- Procedura określająca tryb powoływania członków Konferencji na podstawie art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 grudnia  2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.
1658)  
plik do pobrania

Wniosek o powołanie przedstawiciela powiatu w skład stałej Konferencji współpracy w zakresie
spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
plik do pobrania
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Wniosek o powołanie przedstawiciela partnera społeczno-gospodarczego w skład stałej
Konferencji współpracy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
plik do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział i pracę w stalej Konferencji współpracy
plik do pobrania

Zarządzenie Nr 290/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. w
sprawie powołania Stałej Konferencji Współpracy w zakresie prowadzenia polityki rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
plik do pobrania

Skład osobowy Stałej Konferencji Współpracy - załącznik do Zarządzenia Nr 290/2007
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 r.
plik do pobrania

Regulamin Stałej Konferencji Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim - projekt
plik do pobrania
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