
 

       

UCHWAŁA NR  28/1194/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 22 lipca 2021 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 2020 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. zm.1), uchwala się, co następuje:  

                                                                                                                                                  

§1. W uchwale Nr 8/314/21  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

3 marca 2021 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej w 2020 r., zmienionej uchwałą nr 15/547/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą 

nr 19/732/21 z dnia 18 maja 2021 roku, w załączniku nr 2 pozycja 75 otrzymuje brzmienie: 
 

75. Kohutek Artur Stowarzyszenie Sportu i 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Start 

Bydgoszcz 

300,00 

 

 

§ 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 2020 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 wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Po przyjęciu zgłoszonych przez nagrodzonych zastrzeżeń i przeanalizowaniu 

przyznanych już nagród, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian. Dotyczą one 

skorygowania nazwiska trenera w pozycji 75 z Kochutek Artur na Kohutek Artur. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

 Zmiana w załączniku nr 2 nie wpływa na budżet województwa. 

 

 

 

 
 


