
 

 

UCHWAŁA NR 40/1682/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 13 października 2021 r. 

 

w sprawie przyznania nagród uczestnikom XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich                    

w Tokio 

 

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. Postanawia się przyznać nagrody uczestnikom XVI Letnich Igrzysk 

Paraolimpijskich w Tokio. 

 

§ 2. Wysokość nagrody dla każdego z uczestników Igrzysk Paraolimpijskich wynosi 

2 000,00 zł. 

 

§ 3. Wykaz nagrodzonych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki 

oraz Skarbnikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 5. 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: 

Przedmiotem regulacji jest uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób fizycznych za udział w XVI Letnich 

Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Na podstawie § 1 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.), Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego może przyznać nagrody osobom fizycznym, które są medalistami lub 

uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, ich trenerom oraz osobom fizycznym za udział              

w Igrzyskach Paraolimpijskich. Wysokość nagród jest uwarunkowana możliwościami 

budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jest określana każdorazowo przez 

Zarząd Województwa o czym stanowi § 5 oraz 3 ust. 1 pkt 2 w/w uchwały.                          

 

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

Nie dotyczy 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W składzie reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio było                      

5 sportowców z Kujaw i Pomorza.Wszyscy uczestnicy za swój występ zostali wyróżnieni 

nagrodami pieniężnymi. Nagrody w kwocie 2 000,00 zł zostały przyznane na podstawie 

wniosków złożonych w określonym przez regulamin terminie.  

 

5. Ocena skutków regulacji: 

W budżecie województwa na 2021 r. w dziale 926 – kultura fizyczna, w rozdziale 

92605 § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w 

ramach zadania „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – pozostała działalność” 

zabezpieczono środki w wysokości 294 500,00 zł. Łączna wartość dotychczas 

przyznanych nagród  dla medalistów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami                

w działalności sportowej wyniosła 284 500,00 zł.                                                                                                                              

Po zakończeniu Letnich Igrzysk Paraolimpijskich, na wnioski klubów sportowych 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje nagrody dla uczestników Igrzysk                        

łącznie w wysokości  10 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do uchwały Nr  40/1682/21  Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r.   

Wykaz 
uczestników XVI letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokyo 2020 

     

LP Nazwisko  Imię Klub Kwota 

1 
Maliszewska Klaudia 

Centrum Rehabilitacji im.ks. Biskupa 
Jana Chrapka 2000 

2 Pauliński Tomasz Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Osób  Niepełnosprawnych "Start 
Bydgoszcz" 

2000 

3 Ściubak Tomasz 2000 

4 Przywecka Puziak Paulina 2000 

5 Giera  Krystian Renegat Inowrocław 2000 

   SUMA 10000 

     
 


