UCHWAŁA NR XX/238/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie
z województwa podlaskiego
Na podstawie art. 18 pkt 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1) ) oraz art. 7b ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej
uczniom zajmującym się twórczością artystyczną, uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego.
§ 2. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz podstawowych
i średnich szkół artystycznych.
§ 3. 1. Ilość i wysokość stypendiów na dany rok kalendarzowy określa się w uchwale budżetowej
Województwa Podlaskiego na dany rok dla działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Stypendium przyznawane jest w ustalonej wysokości i wypłacane comiesięcznie przez okres roku
kalendarzowego, na który zostało przyznane.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do właściwego w sprawach kultury Departamentu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie do dnia 31 października danego roku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania,
2) dokładny adres szkoły kandydata,
3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata (m. innymi: zaświadczenia
potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień),
4) wskazanie celu stypendium związanego z działalnością artystyczną,
5) opinię jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem,
6) inne referencje.
§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,
2) podstawowe i średnie szkoły artystyczne,
3) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
4) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie
twórczości artystycznej.
§ 6. 1. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez siedmioosobową komisję, powołaną przez Zarząd
Województwa Podlaskiego w drodze Uchwały.
2. Zakres i zasady działania komisji określa Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze Uchwały.

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220 i; Nr 62, poz.558; Nr 153 poz.1271; Nr
214 poz.1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 oraz Dz. U. z 2004 r., Nr 102. poz.1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr
126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz.
1458, z 2010 r.nr 28, poz.142 i 146,nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675. z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 149,poz.887, Nr 217,
poz.1281
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§ 7. 1. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego, w drodze Uchwały, po rozpatrzeniu wniosków
spełniających wymogi określone w § 4 oraz zapoznaniu się z protokołem powołanej komisji, o której mowa w §
6 ust.1.
2. Uchwałę o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.
3. Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie
przysługuje od niej odwołanie.
4. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium określa umowa zawierana ze stypendystą.
§ 8. 1. Traci moc Uchwała nr XXIX/337/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie.
2. Osoba, której przyznano stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje prawo do tego
stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach.
3. Do postępowań wszczętych na podstawie uchwały, o której mowa w ust.1, a niezakończonych do dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają dotychczasowe przepisy.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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