
 

Uchwała Nr  14/234/16/V         

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych  

i wyróżnień w 2016 roku. 

  

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) w związku z § 15 i § 16 uchwały Nr XL/819/14 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad 

przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. z  2014 r., poz. 3365) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1 

Powołuje się Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień  

w 2016 roku, zwany dalej „Zespołem” w składzie:  

1) Przewodnicząca: Wioletta Śląska - Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego;  

2) członkowie:  

a) Tadeusz Politewicz – Wicerzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, 

Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

b) Waldemar Buszan – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

c) Oskar Sadownikow – Inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

d) Robert Włodarczyk – Kierownik Wyszkolenia w Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu  

w Olsztynie, 

e) Tomasz Szeremeta – Dziennikarz TVP Olsztyn, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Sportu 

w Olsztynie. 

 

 § 2 

Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca, do zadań której należy: 

1) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu; 

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu. 

 

    § 3 

1. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Pracownicy Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie przygotowują na posiedzenie Zespołu wykaz złożonych  

do Departamentu Sportu wniosków: o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, wyróżnień  

i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami  

w działalności sportowej. 

 

§ 4 

Zespół obraduje na posiedzeniach w obecności co najmniej czterech jego członków, w tym 

Przewodniczącej. 

 



 

§ 5 

1. Na posiedzeniach Zespół opiniuje oraz dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków,  

o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, uwzględniając zapisy uchwały Nr XL/819/14 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r., w sprawie ustalenia 

trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami  

w działalności sportowej. 

2. Spośród wniosków, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Zespół dokonuje wyboru 

kandydatów do wyróżnień specjalnych, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały  

Nr XL/819/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r.,  

w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających  

się osiągnięciami w działalności sportowej. 

3. Na podstawie dokonanej oceny formalnej i merytorycznej Zespół przygotowuje listę 

proponowanych kandydatów do przyznania nagród pieniężnych,  wyróżnień oraz kandydatów  

do przyznania wyróżnień specjalnych wraz z opinią, którą  przedkłada Zarządowi Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. 

4. Zespół wydaje opinię zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej 

liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącej Zespołu. 

5.  Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodnicząca Zespołu.  

6. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2016 roku. 

 

   § 6 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Marek Brzezin 


