
Uchwała nr XIX/518/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2016r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. 

 

 

 Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2014 r., Nr 715) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 W uchwale Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych ( Dz. Urz. Woj. Wielk.  z 2011 r. , Nr 150, poz. 2443) 

wprowadza się następujące zmiany:   
 

1)  §1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  

 

„ 2. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” ma na celu wspieranie: 
 

1) zawodników szczególnie uzdolnionych, biorących udział w kategorii junior i 

młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami 

mistrzostw Europy, mistrzostw Świata. Uwzględnia się również uczestnictwo w 

mistrzostwach Europy i Świata Seniorów wyżej wymienionych zawodników, 

2) zawodników określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących 

medalistami Mistrzostw Polski, którzy jednocześnie byli uczestnikami mistrzostw 

Europy lub Świata,  

3) zawodników określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących 

uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata w zespołowych grach sportowych, 

4) zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu osób 

niepełnosprawnych” 

 

2)  §3 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

      „4. Wysokość stypendium wynosi od 400 zł do 600 zł miesięcznie”. 

 

3)  W § 4 ust.1 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:                                                  

      „8) przerwania kontynuacji nauki” 

 

4)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

   § 3. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr XIX/518/16 

Z dnia 30 maja 2016 r. 
 

 

 

Po konsultacjach ze środowiskiem sportowym naszego regionu, zaszła konieczność 

doprecyzowania uchwały nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

18.04.2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, którą należy uzupełnić o następujące 

elementy: 

1. związane ze startem zawodników młodszych, biorących udział w kategorii junior i 

młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami 

mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, 

2. uwzględnienia uczestnictwa w mistrzostwach Europy i Świata Seniorów zawodników 

określonych w kategoriach wiekowych w pkt. 1, 

3. podniesienia wysokości stypendium od 400 zł do 600 zł miesięcznie, 

4. Uzupełnienia punktu dotyczącego przerwania kontynuacji nauki. 

Zgodnie z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie kontynuacji wspomagania 

finansowego zawodników, celem tworzenia im najdogodniejszych warunków do 

osiągania wysokich wyników sportowych, w pełni uzasadnionym jest podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


