UCHWAŁA NR III/75/15
SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie 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.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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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.

Uzasadnienie

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 grudnia 2014 r. przyjął uchwałę
Nr I/38/14 w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która
przekazana została do uzgodnienia Prezesowi Rady Ministrów.
Przedłożony projekt zmian statutu, wynikający z treści przedłożonej uchwały, został
uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów (pismo z dnia 13 stycznia 2015 roku), w trybie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596,
z późn. zm.)

