
Uchwała nr 1310 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 2011 r.  

 
 
w sprawie: przyznania    stypendiów    dla    uczni ów,    słuchaczy   i   studentów 
                    zamieszkuj ących na stałe  na terenie Województwa Wielkopolskie go 
  
 
Na podstawie art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1590 z późniejszymi 
zmianami/ oraz §1 i §7 Regulaminu stypendiów dla uczniów, słuchaczy  
i studentów zamieszkujących na terenie Województwa Wielkopolskiego, stanowiącego 
załącznik do Uchwały nr XII/178/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
24 września 2007 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy 
i studentów zamieszkujących na terenie Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wiel. Nr 155, poz. 3416), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala                          
co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyznaje się stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wymienionych  
w załączniku nr 1 oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych i studentów  wymienionych w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Stypendium przyznaje się odpowiednio 
− dla uczniów na okres od 1 wrze śnia do 31 grudnia 2011 r.  
− dla słuchaczy oraz studentów na okres od 1 pa ździernika do 31 grudnia 2011 r . 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 

 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały nr 1310 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 2011 r.  

 
 
            

 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr XII/178/2007 z dnia 

24 września 2007 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy 

i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów 

zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, 

uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla 

uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa 

Wielkopolskiego.  

Za okres od 1 września do 31 grudnia 2011 roku stypendium otrzyma                    

190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a za okres 

od 1 października do 31 grudnia 2011 roku 180 słuchaczy i studentów w kwocie              

300 złotych miesięcznie.   

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest konieczne  

i uzasadnione. 

 

Tomasz Bugajski 
 

   Członek Zarządu 


