
Uchwała Nr XXXVI/715/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 lipca 2013r. 
 

 
w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013r., poz. 596) i art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

przyznawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników 
służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni 
publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.  

2.  Zasady, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin udzielania stypendium Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, stanowiący załącznik do Uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                     
25 czerwca 2012r. roku w sprawie: stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 3414). 

 
§ 4 

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



 
Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XXXVI /715/13 
z dnia 22 lipca 2013r. 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
 
 

w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  
 
 

Zmiana dotychczasowego „Regulaminu stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego” skierowanego do uczniów, studentów i słuchaczy zameldowany na stałe na 

terenie Województwa Wielkopolskiego, ustanowionego Uchwałą Nr XXIII/400/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012r., podyktowana jest koniecznością 

doprecyzowania warunków przyznawania stypendium.  

W Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego poza 

warunkami otrzymania stypendium, uszczegółowiono dokumentację niezbędną przy złożeniu 

wniosku.  

Podjęcie niniejszej uchwały stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom, 

studentom oraz słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osiągającym 

dobre wyniki w nauce. Uszczegółowienie zapisów „Regulaminu udzielania stypendium 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, co potwierdza dotychczasowa praktyka oraz 

doświadczenie, przyczyni się do efektywniejszej realizacji programu stypendialnego. 

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 
 


