
 Uchwała nr 752/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  30.06.2015r. 

 

 

 

 

w sprawie: pozbawienia i przyznania stypendium sportowego na rok 2014/2015. 

 

 

 

 

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

województwa (Dz. U z 2013, poz. 596 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt. 1 i ust. 6 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. 

 

 

1. Pozbawia się z dniem 1 czerwca 2015 roku Karolinę Zawadę zawodniczkę Klubu 

Sportowego Posnania w  Poznaniu stypendium sportowego w wysokości  

380 zł miesięcznie, przyznanego na okres od 1 września 2014 roku do  

31 sierpnia 2015 roku ( pozycja nr 58 załącznika do uchwały nr 5181/2014 z dnia  

2 października 2014r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych na rok 2014/2015). 

2. Przyznaje się na okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku Sandrze 

Rybarczyk zawodniczce AZS-AWF Poznań stypendium sportowe w wysokości 380 zł 

miesięcznie, (pozycja nr 63 załącznika do uchwały nr 5181/2014 z dnia 2 października 

2014r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania stypendiów 

sportowych na rok 2014/2015 - druga osoba z listy rezerwowej). 

 

 

§ 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  752/2015 

z dnia 30.06.2015 r. 

 

 Uchwałą nr 5181/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.10.2014r. 

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2014/2015  przyznano stypendium 

Karolinie Zawadzie reprezentującej barwy Klubu Sportowego Posnania  

w Poznaniu, która w latach 2013/2014 zajęła 10 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów 

w wioślarstwie. Osiągnięty wynik sportowy spowodował 58 pozycję na liście wniosków 

stypendialnych rozpatrzonych pozytywnie na sezon 2014/2015 Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

W dniu 10.06.2015r. Klub Sportowy Posnania przekazał informację  

o skreśleniu zawodniczki z listy studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011r. pozbawia się zawodnika prawa do stypendium sportowego  

w przypadku złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały o pozbawieniu wypłaty Karoliny Zawady 

stypendium sportowego z dniem 1 czerwca 2015r. jest w pełni uzasadnione.  

Sandra Rybarczyk zawodniczka AZS-AWF Poznań pozycja nr 63-listy wniosków 

stypendialnych rozpatrzonych pozytywnie na sezon 2014/2015 Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, uzyskała w latach 2013/2014  11 miejsce na Mistrzostwach Europy 

Juniorów w pływaniu synchronicznym i znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej 

zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5181/14 z dnia 

2.10.2014r. (osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej otrzymała 

stypendium sportowe uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 235/2015 z dnia 

19 lutego 2015r.)  

Wobec powyższego zasadne jest przyznanie jej stypendium na podstawie  

§ 4 ust. 6 cytowanej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 


