
Uchwała Nr XXIV/431/2012   
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2012 roku 
 

w sprawie: jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa           

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom 

kolegiów oraz studentom szkół wyŜszych zamieszkującym na stałe na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, określa „Regulamin przyznawania jednorazowych 

stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr LIII/898/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustanowienia 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jednorazowych stypendiów naukowych                

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyŜszych 

za szczególne osiągnięcia związane z edukacją (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 186 poz. 4371). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 



Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr XXIV/431/2012   

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 
 

 

Zapisy obowiązującego „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów 

naukowych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyŜszych” przyjętego 

Uchwałą Nr LIII/898/2006 z dnia 24 października 2006 r. wymagały uszczegółowienia                

w oparciu o dotychczasową praktykę Departamentu Edukacji i Nauki.  

W obecnej wersji doprecyzowano nazwę stypendiów (otrzymała ona brzmienie: 

jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego) oraz zapisy 

dotyczące m.in. 

- osiągnięć kandydatów,  

- obszarów wiedzy,  

- terminu składania wniosków,  

- trybu powoływania Komisji Stypendialnej.  

Zmianie uległy takŜe wzory wniosków o przyznanie stypendium, stanowiące załączniki               

do regulaminu.  

Przyjęcie niniejszej Uchwały pozwoli na efektywną realizację programu 

stypendialnego mającego na celu szczególne wyróŜnienie osób, które osiągnęły znaczący 

sukces związany z edukacją.  

 

 


