
Uchwała nr 3614 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyznania stypendium sportowego. 

 

 

 

 

 Na podstawie § 3 ust. 3 w związku z §1 ust. 2 pkt 5, § 2 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 4 pkt 2 

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. Urz. Woj. Wielk. Nr 150, poz. 2443 ze zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Przyznaje się stypendium sportowe w wysokości 3000 zł miesięcznie, zawodniczce Klubu 

Sportowego Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Martynie Jelińskiej, za uzyskanie kwalifikacji 

uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich, na okres od pierwszego dnia miesiąca 

uzyskania kwalifikacji, tj. od dnia 01 kwietnia 2021 roku, do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

 

§ 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 3614 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

 

 
 

Zawodniczka wskazana w przedmiotowej uchwale, w dniu 25.04.2021 roku, podczas 

szermierczych zawodów kwalifikacyjnych w żeńskim florecie, uzyskała wynik sportowy, 

dający kwalifikację olimpijską na igrzyska odbywające się w Tokio w 2021 roku.  

Tym samym spełniła wymagania formalne, zawarte w uchwale 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. 

Urz. Woj. Wiel. Nr 150, poz. 2443 ze zm). Po weryfikacji formalnej, zgodnie z § 3, ust 3 

przedstawiono Zarządowi Województwa Wielkopolskiego kandydaturę zawodniczki, celem 

podjęcia stosownej uchwały. 

 

Środki finansowe na stypendia, które zostaną wypłacone w roku 2021, są zaplanowane  

w budżecie Województwa Wielkopolskiego w dziale 926 rozdział 92695 § 3250. 

 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 

  


