
UCHWAŁA NR 15/638/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia VII Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół 

z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia jego regulaminu 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512), w wykonaniu uchwały Nr 

XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, 

plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności 

społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, uchwala się, co następuje: 

 

§  1.1.   Ogłasza się VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół z 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

  2.  Przyjmuje się regulamin konkursu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury  

i Edukacji. 

            §   3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest ogłoszenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego VII Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512) i w wykonaniu uchwały Nr 

XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r.  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, 

plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności 

społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

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

Nie dotyczy. 

 

4.    Uzasadnienie merytoryczne: 

VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół Województwa Kujawsko-

Pomorskiego stanowi podstawę realizacji założeń Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Regulamin jest niezbędny do przeprowadzenia siódmej edycji konkursu.  

W konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe. W ramach zadania przewiduje się 

zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu.  

 

5.    Ocena skutków regulacji: 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłonieni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc 

w trzech kategoriach konkursowych, którzy otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 

24 000 zł brutto.  

Środki finansowe przeznaczone na zakup nagród zostały zarezerwowane w zadaniu 

budżetowym pn. „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.  
 


