
 

UCHWAŁA NR 24/1093/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486  późn. zm.1) oraz uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4690), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.2) projekt Regulaminu przyznawania 

stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzone w formie konsultacji 

pisemnych przesyłanych drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-

Podawczym Urzędu. 

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, przeprowadzone zostaną w terminie dwóch tygodni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Edukacja oraz portalu dla organizacji 

pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

§ 4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji wraz z zestawieniem uwag 

z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce Edukacja 

oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz w Dz. U. 

z 2017 r. poz. 730 i 935. 
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 

60 i 537. 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest przeprowadzenie konsultacji projektu Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw 

i Pomorza”. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486), w związku z § 2 uchwały Nr 

XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzje 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w formie 

uchwały. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

21 grudnia 2015 roku został określony szczegółowy sposób konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) nałożyła w art. 5 ust. 5 

obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 4 

ust.1 pkt 14 ww. ustawy określono strefę działań publicznych m. in. poprzez zadania 

w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Regulamin 

przyznawania stypendiów określa szczegółowe zasady i warunki udzielania stypendiów 

dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. 

Regulacje te stanowią przepisy prawa miejscowego. Z tych względów podjęcie 

powyższej uchwały jest zasadne. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Niniejszy regulamin po konsultacjach przestawiony zostanie Sejmikowi Województwa 

jako projekt uchwały. 
 

 


