UCHWAŁA Nr VI/110/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm. 1) oraz art. 31 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, ze zm. 2),
uchwala się, co następuje:
§1.Ustala się szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 3.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167 poz.
1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111. Nr 216,
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106,
poz.67.
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Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz.1014.

Uchwała Nr XXXVIII/945/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 roku w sprawie
warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym
Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym utraciła moc w dniu 16
pażdziernika 2010 roku.

