UCHWAŁA NR I/38/14
SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 7 i art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158, poz. 2465), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 61 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Komisję Edukacji i Nauki;”,
2) w § 61 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„ 11) Komisję Sportu i Turystyki.”,

3) § 78 otrzymuje brzmienie:
„§ 78. Do zadań Komisji Edukacji i Nauki w szczególności należy:
1) opiniowanie polityki edukacyjnej;
2) inicjowanie działań na rzecz rozwoju i wspierania szkolnictwa wyższego;
3) wspieranie działań w zakresie promowania regionalnych osiągnięć naukowych;
4) podejmowanie innych czynności związanych z przedmiotem działania komisji.”

4) po § 82 dodaje się § 82a w brzmieniu:
„§ 82a. Do zadań Komisji Sportu i Turystyki w szczególności należy:
1) opiniowanie polityki rozwoju sportu i turystyki;
2) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu i turystyki;
3) podejmowanie innych czynności związanych z przedmiotem działania komisji.”
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Sejmiku do uzgodnienia projektu zmian
w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Prezesem Rady Ministrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Turystyka i sport to współcześnie ważne, coraz popularniejsze dziedziny życia
społecznego. W naszym regionie zasobnym w zabytki i muzea oraz ciekawe obiekty i obszary
przyrodnicze rozwijać się powinna coraz intensywniej turystyka krajoznawcza, rowerowa
i wodna. Mamy również warunki do łączenia pobytu uzdrowiskowego w naszych sanatoriach
z turystyką leczniczą.
Wiele inwestycji sportowych, od boisk typu Orlik począwszy, sprzyja rozwojowi
kultury fizycznej, szczególnie dzieci i młodzieży. Wymaga tego także niepokojący wzrost
otyłości młodego pokolenia Polaków. Uczniowie najzdolniejsi i najbardziej utalentowani
sportowo powinni być wspierani specjalnymi stypendiami.
Biegi masowe i wszelkie inne sposoby rywalizacji sportowej, to obecnie atrakcyjne
formy spędzania wolnego czasu, jak również formy aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu
życia.
Założenia rozwoju turystyki i kultury fizycznej zapisano w dokumentach
strategicznych i programach wieloletnich Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z tych względów oraz odpowiadając na wnioski i opinie środowisk związanych ze
sportem i turystyką istnieje potrzeba wyłonienia Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres działania dotychczasowej Komisji Edukacji,
Nauki, Sportu i Turystyki obejmował zbyt rozległy zakres problematyki.
Wymienione czynniki uzasadniają konieczność dokonania podziału na dwie odrębne
komisje.

