
                       

       

UCHWAŁA NR 8/290/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej w 2018 r. 

 

Na podstawie § 1 i 5 załącznika do 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 4/110/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 

2019 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów 

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2018 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 2: 

a) poz. 46 otrzymuje brzmienie:  

 

46. Kulmatycki Wojciech                                          CWZS Zawisza Klub Strzelecki 

Bydgoszcz                                       

 550,00 

 

b) poz.83 otrzymuje brzmienie: 

 

83. Stachowski Ireneusz   CWZS Zawisza Klub Strzelecki 

Bydgoszcz                                       

700,00  

 

2) w załączniku nr 3:  

a) skreśla się pozycję nr 19, 

b) wiersz podsumowania otrzymuje brzmienie: 

 

RAZEM 26 500,00  

 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

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

16 grudnia 2013 r. 



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 2018 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: 

Zmiana w załączniku nr 1 do uchwały dotyczy nazwy sekcji klubu, w którym trenerami są 

nagrodzne osoby, pierwotnie wpisano CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny Bydgoszcz, a 

winno być CWZS Zawisza Klub Strzelecki Bydgoszcz. Zmiana dotyczy dwóch trenerów:                      

1. Kulmatycki Wojciech; 

2. Stachowski Ireneusz. 

Natomiast zmiana w załączniku nr 3 spowodowana została rezygnacją działacza z przyjęcia 

nagrody.  
  

5. Ocena skutków regulacji: 

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nie wpływają na budżet województwa. Zmiany w 

załączniku nr 3 skutkują zmniejszeniem łącznej kwoty przyznanych w ramach zadania 

„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-pozostała działalność” nagród o kwotę 500,00 

zł tj. do kwoty 248 100,00 zł.  

 

 

 

 

 

 
 


