UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz złotym
medalistom Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej w 2018 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego 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
Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, medalistami
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, złotymi medalistami Młodzieżowych Mistrzostw
Polski, Mistrzostw Polski Juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wysokość
nagród jest uwarunkowana możliwościami budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i jest określana każdorazowo przez Zarząd Województwa o czym stanowi § 5 ww. uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W 2019 roku nagrody za medale Mistrzostw Świata i Europy oraz złote medale
Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych przyznano 266
sportowcom, w tym dwóm zawodniczkom i dwóm zawodnikom, którzy byli uczestnikami
Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. Szkoleniem zawodników zajmowało się ponad 100
szkoleniowców, w tym trenerzy drużyn sportowych reprezentujących województwo na
rozgrywkach ogólnopolskich. Na uzyskanie tak dobrych wyników przez sportowców
województwa miała również wpływ praca organizatorsko-szkoleniowa realizowana przez
działaczy z klubów i stowarzyszeń sportowych funkcjonujących na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
5. Ocena skutków regulacji:
W budżecie województwa na 2019 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 250 000,00 zł oraz w ramach zadania „Program Trener” zabezpieczono środki
w wysokości 100 000,00 zł. Łączna wartość przyznanych nagród w tym rozstrzygnięciu
wynosi 333 000,00 zł, w tym dla medalistów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej 248 600,00 zł, a dla trenerów 84 400,00 zł.

