
       

UCHWAŁA NR   21/995/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. 

 

Na podstawie uchwały Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego               

z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej                         

(z późn.zm1), uchwala się, co następuje:  

                                                                                                                                                  

§ 1. W uchwale Nr 6/178/18  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 

2018 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów 

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r., w 

załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) poz. 16 otrzymuje brzmienie:  

 

16. Bembenek  Eryk                                          LKS Rogowo                                        1 450,00 

 

2) poz.45 otrzymuje brzmienie: 

 

45. Gebler Jakub   UKS Jedynka Żnin  1 450,00  

 

3) poz.109 otrzymuje brzmienie: 

 

109. Marczyński Mikołaj  UKS Jedynka Żnin  1 450,00  

 

4) poz. 118 otrzymuje brzmienie: 

 

118. Modrzyński   Bartosz  Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie   2 000,00  

 

5) poz. 124 otrzymuje brzmienie: 

 

124. Nitka  Korneliusz UKS Jedynka Żnin   1 450,00  

 

6) poz. 143. otrzymuje brzmienie: 

 

143. Przybył  Sebastian UKS Jedynka Żnin    1 450,00  

 

7) poz. 203 otrzymuje brzmienie:  

 

203. Wiśniewski Mateusz  UKS Jedynka Żnin   1 450,00  

 

8) poz. 218 otrzymuje brzmienie: 

 

                                                 
1 Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr XLIV/734/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia                 

16 grudnia 2013 r. 



218. Zabłocki Dawid  LKS Gąsawa   2 400,00  

 

9) po poz. 226 dodaje się poz. 227 w brzmieniu: 

 

227. Smoliński   Adrian TKK Smok   500,00  

 

10) wiersz podsumowania otrzymuje brzmienie: 

 

RAZEM 237 900,00  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Skarbnikowi Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji 

Zmiana uchwały w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

osobom fizycznym za osiągnięcia sportowe, trenerom i innym osobom wyróżniającym się 

osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego               

z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej (z późn.zm.), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może przyznać 

nagrody zawodnikom, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami                    

w działalności sportowej.                          

 

3. Konsultacje ustawowe:  

nie dotyczy 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uwzględniając osiągnięcia oraz wyniki sportowe i wysokości nagród przyznanych innym 

zawodnikom wprowadza się następujące zmiany wysokości nagród:  

1. Wyrównanie nagród zawodnikom klubów LKS Rogowo i UKS Jedynka Żnin. 

Zawodnikowi LKS Rogowo zmniejsza się wysokość nagrody do kwoty 1 450,00 zł, natomiast 

zawodnikom UKS Jedynka Żnin zwiększa się do kwoty 1 450,00 zł, ujednolicając wysokość 

nagród za zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Europy zawodnikom powołanym do 

reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w hokeju na trawie.  

2. Wyrównanie nagrody przyznanej zawodnikowi Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego 

do wysokości 2 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Europy. 

3. Wyrównanie nagrody przyznanej zawodnikowi LKS Gąsawa do wysokości 2 400,00 zł za 

zdobycie złotego medalu Mistrzostw Europy i złotego medalu Mistrzostw Polski w hokeju na 

trawie. 

4. Przyznanie zawodnikowi klubu TKK „Smok” należnej zgodnie z regulaminem nagrody za 

zdobycie medalu na  Mistrzostwach Polski w kick-boxingu w wysokości 500,00 zł.                     

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Nagrody przyznane zostały w ramach budżetu województwa na rok 2018. Skutkiem regulacji 

będzie zwiększenie kwoty przyznanych nagród w zakresie zadania „Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu – pozostała działalność” dział: 926, rozdział 92605 paragraf: 3040 o 

kwotę 1 400,00 zł brutto (załącznik nr 1). 

 

 

 

 

 

 
 


