
Uchwała nr 838/11 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6.07.2011r. 
 
 
 
 
w sprawie: wstrzymania stypendium sportowego na rok 2010/2011. 
 
 

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

województwa ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ) w związku z  pkt 6 lit a Warunków 

 i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 

finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLVII/767/06 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie  warunków 

i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
Z dniem 1 lipca 2011 roku wstrzymuje się wypłatę stypendiów sportowych w wysokości 
380 zł miesięcznie, przyznanych na okres od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011 roku 
Andrzejowi Pawlaczykowi i Piotrowi Wojciechowskiemu zawodnikom Kaliskiego 
Towarzystwa Kolarskiego. 
 
 

§ 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 838/11  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

Z dnia 6.07.2011 r. 

 

 Uchwałą nr 4450/10 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2010r.  

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2010/2011  przyznano stypendia 

Andrzejowi Pawlaczykowi i Piotrowi Wojciechowskiemu, którzy spełnili warunki 

zawarte w uchwale nr XLVII/767/06 (ze zmianami) Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r..  

W dniu 20.06.2011r. Prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Pan Bogdan 

Jamroszczyk przekazał informację o przerwaniu procesu szkolenia sportowego przez ww. 

zawodników. 

Zgodnie z pkt 6 lit a ustalonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

Warunków i trybu  przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 

finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym,  przyznane stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli 

zawodnik z własnej winy zaniedbuje realizację programu szkolenia. W związku  

z powyższym  nastąpiła konieczność wstrzymania na rzecz Andrzeja Pawlaczyka i Piotra 

Wojciechowskiego stypendiów sportowych z dniem 1 lipca 2011r.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


