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Uchwała Nr 5:5)C,C/2021
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia -2/i  )1-_-,-),,,kic,2021 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na
kierunku lekarskim

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020
r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla
studentów kształcących się na kierunku lekarskim stanowiących Załącznik do Uchwały nr
XXIII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na
kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Op. 2020. 2892), Zarząd Województwa Opolskiego uchwała, co
następuje:

1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 dla studentów
kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15 grudnia br.

§ 2

Określa się wzór:

1. Ogłoszenia o naborze wniosków, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

1. Wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Umowy o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej Samorządu Województwa
Opolskiego: www.opolskie.pl, w zakładce „Ogłoszenia", a także w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu,



2. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków jest przekazywana do podmiotów leczniczych, mających
siedzibę na terenie województwa opolskiego oraz do uczelni kształcących na kierunku lekarskim,
mającym swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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