
 

UCHWAŁA NR  27/853/12 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 11 lipca 2012 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróŜniającym się                      
w działalności pomocy społecznej 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm1) i w wykonaniu postanowień 
ust. 2 pkt 3 i ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania nagród    
i wyróŜnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za 
wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie uŜytecznej, słuŜącej 
wszechstronnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród dla osób wyróŜniających się  
w działalności pomocy społecznej pn. „Stalowy Anioł”: 
1) regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych 
Pani Krystynie śejmo-Wysockiej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 49/880/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagród osobom 
wyróŜniającym się w działalności pomocy społecznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62,  poz. 558,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1206  i Nr 167,  poz. 1759, z 2006  r. Nr 126,  poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,  
z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149,  poz. 887 
i Nr 217, poz. 1281. 

 


