Uchwała nr 1192/11
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21.10.2011r.

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych na rok 2011/2012.

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urzęd. Woj. Wielkop. Nr 150, poz.
2443) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się stypendia sportowe w wysokości 500 zł miesięcznie dla zawodników będących
medalistami Mistrzostw Świata lub Europy oraz 380 zł miesięcznie dla zawodników
będących uczestnikami Mistrzostw Świata lub Europy, na okres od 1 września 2011 do 31
sierpnia 2012 roku osobom wyszczególnionym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały nr 1192/11
Z dnia 21.10.2011 r.

Osoby wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały zostały wytypowane przez Komisję
Stypendialną na posiedzeniu w dniu 10 października 2011 roku. Po szczegółowym
przeanalizowaniu
25
nr

122

kandydatów
VI/85/11

wniosków,

nie

Sejmiku

spełniło

w

tym

4

wymogów

Województwa

dla

sportowców

formalnych

Wielkopolskiego

z

niepełnosprawnych.

zawartych

dnia

18

w

kwietnia

uchwale
2011

r.,

97 spełniło warunki regulaminowe. Po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich kandydatur,
Komisja zaproponowała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego rozpatrzyć pozytywnie 62
kandydatury (w tym 4 sportowców niepełnosprawnych), które spełniły warunki oraz przyjąć
zaproponowaną rankingową listę rezerwową.
Komisja oceniała wnioski przyjmując następującą zasadę:

•

Ocenie podlegał najlepszy wynik sportowy z Mistrzostw Świata lub Europy (zgodny z
powyższą uchwałą), zgodnie z punktacją:
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W związku z powyższym Komisja Stypendialna zaproponowała przyznanie stypendiów sportowych
na rok 2011/2012 dla medalistów w kwocie 500 zł, dla pozostałych zawodników w kwocie 380 zł.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

