
Druk nr  1949/20  Projekt Uchwały  Dep. Sportu i Turystyki                          

z dnia  18.11. 2020 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 45/1930/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18.11.2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020  r. poz.1378 i 1668) oraz § 2 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4690), uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.                      

z 2020 r. poz. 1057) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą przeprowadzone w formie konsultacji 

pisemnych przesyłanych drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-

Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-

pomorskie.pl.     

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1, przeprowadzone zostaną w terminie dwóch tygodni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Sport oraz portalu dla organizacji 

pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

§ 4. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje uwagi na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji wraz z zestawieniem uwag 

z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce Sport 

oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020  r. poz.1378 i 1668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 

XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzje 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w formie 

uchwały. 

 

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

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Zarząd Województwa planuje dokonać zmianę w uchwale NR XLIII/715/13 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zmienionej uchwałą NR 

XLIV/735/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. 

poprzez wprowadzenie zapisu ustanawiającego rok 2020 jako ostatni rok naboru 

wniosków, za który wypłacane będą stypendia sportowe w roku 2021.  

Równocześnie z niniejszym projektem Zarząd Województwa przedstawi Sejmikowi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt zmiany uchwały Nr III/78//19 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu, uzupełniony                       

o zapisy przewidujące możliwość udzielenia klubom sportowym dotacji                                     

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych zawodnikom. 

Regulacje te stanowią przepisy prawa miejscowego. Z tych względów podjęcie 

powyższej uchwały jest zasadne. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Niniejszy projekt uchwały po konsultacjach przestawiony zostanie Sejmikowi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały 

Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Nr 45/1930/20 

z dnia 18.11.2020 r. 

 

 

Druk nr …../20 Projekt  Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  z dnia ………………… 2020 r.

                                                                                
 

UCHWAŁA NR ……………… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO 

z dnia  ……………… 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1133), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

18 listopada 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3799 i 4161) w załączniku nr 1 w § 5 po ust. 

1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. Rok 2020 jest ostatnim rokiem naboru wniosków w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 3. Uchwała Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 

listopada 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3799 i 4161) traci moc z dniem 31 grudnia 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

W myśl art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie, mogą 

ustanawiać i finansować stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe. Sejmik województwa jako organ stanowiący określa w drodze uchwały 

szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu oraz 

osiągnięte wyniki sportowe.  

 

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

Na podstawie Uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego odbyły się konsultacje dotyczące omawianego projektu uchwały. 

W ich efekcie… 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W związku z planowaną zmianą organizacyjną w procesie przyznawania stypendiów 

zawodnikom osiągającym wybitne sukcesy sportowe poprzez ustanowienie nowych aktów 

prawnych, koniecznym jest zakończenie naboru wniosków wraz z upływem 2020 roku w 

ramach uchwały Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 

listopada 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe zmienionej uchwałą Nr XLIV/735/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. 

             

5. Ocena skutków regulacji 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały 

Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

Nr 45/1930/20 z dnia 18.11.2020 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Lp. Aktualny zapis 
regulaminu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1  
 

  

2  
 

  

3 
 

   

4 
 

   

 

Inne uwagi 

 

 

 

 
 

Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa podmiotu 
 

 

Adres podmiotu 
 

 

Numer telefonu/adres e-mail 
podmiotu 

 
 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu  

 
 

Numer telefonu, e-mail osoby 
do kontaktu 

 

 
Uwaga: 
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do .................... 2020 r. 
w wersji papierowej pod adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  
Departament Sportu i Turystyki                    
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
dostarczyć osobiście do punktu informacyjno-podawczego Urzędu                         
lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl  
  
 
                            …………………..………………………………………… 

Podpis osoby składającej formularz 


