
     Uchwała nr XXXII/649/13 
    Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
       z dnia 25 marca 2013 r. 
 
 
w sprawie: przyznawania stypendiów Marszałka Wojewó dztwa Wielkopolskiego 
w  dziedzinie kultury. 
 
 
          Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.  z 2012 r., poz.406) 
uchwala się co następuje : 
 
      § 1 
 

1. Stypendia w dziedzinie kultury, przyznawane są osobom, zajmującym się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką  
nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego. 

2. Szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów,  
o których mowa w ust. 1 określa Regulamin, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. 

 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
       
      § 3 
Traci moc: 

1) uchwała nr 1991/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 
czerwca 2004 roku w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury, 
zmieniona uchwałą nr 1263/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku  

2) uchwała nr 2074 / 2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 
2005 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przyznawania 
stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultury, 
zmieniona uchwałą nr 2519/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXII/649/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 marca 2013 r. 
 

 

w sprawie: przyznawania stypendiów Marszałka Wojewó dztwa Wielkopolskiego 
w  dziedzinie kultury. 
 

 

 

Stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. 

  Mogą ubiegać się o nie osoby funkcjonujące w sferze kultury, które zamierzają 

podjąć określone działania na rzecz podniesienia własnych kwalifikacji. Stypendia  

dają szansę na pogłębienie wiedzy dotyczącej zarówno samej kultury, jak teŜ 

sposobów jej upowszechniania. Stwarzają takŜe moŜliwość doskonalenia warsztatu 

twórczego lub wykonawczego takŜe przez podjęcie dodatkowych studiów lub staŜy, 

co często wymaga duŜych nakładów finansowych. 

Funkcjonujące dotychczas zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury 

zostały ustanowione przez Zarząd Województwa Wielopolskiego. Znowelizowana 

ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powierza obowiązek 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów organom 

stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze okoliczności,  podjęcie przedmiotowej uchwały  

jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
      


