UCHWAŁA NR XX/237/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1590 z późn. zm.1) ) 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. Ustanawia się stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami.
§ 2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia
w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami
§ 3. 1. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego
w drodze uchwały na okres roku lub 6 miesięcy.
2. Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie
przysługuje od niej odwołanie.
3. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium określa umowa zawierana ze stypendystą.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rocznego i półrocznego na rok następny składa się do właściwego
w sprawach kultury Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do dnia 31 lipca każdego
roku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata,
2) informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej, itp.
3) program stypendium (plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia).
3. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są do końca roku, w którym zostały złożone.
§ 5. 1. Osoba, której przyznano stypendium, zwana dalej stypendystą, obowiązana jest do:
1) wykonania przyjętego programu stypendium,
2) przedkładania, na żądanie przyznającego stypendium, bieżących wyników realizacji stypendium lub
w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania programu,
3) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania wykorzystania stypendium oraz jego wyników.
2. Warunkiem przyznania stypendium może być zobowiązanie do przeniesienia na rzecz określonej instytucji
kultury własności lub innych praw majątkowych do wytworzonych dóbr kultury lub innych wyników uzyskanych
dzięki realizacji stypendium.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między
przyznającym stypendium a osobą ubiegającą się o nie zwana dalej stypendystą.

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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4. W uzasadnionych przypadkach stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań
wynikających z przepisów ust. 1.
§ 6. Przyznający stypendium może wstrzymać jego realizację, jeżeli stypendysta nie realizuje zobowiązań
określonych w § 5 lub otrzymał negatywną ocenę przedstawionych wyników, o których mowa w § 5 ust. l pkt 2.
§ 7. Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań, określonych w § 5 ust. l lub uzyskał wynik negatywny
przez przyznającego stypendium, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium przez dwa lata.
§ 8. Stypendia wypłacane są w ramach środków budżetowych określonych w uchwale budżetowej
Województwa Podlaskiego na dany rok dla działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
§ 9. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć wysokości jednokrotnego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale roku poprzedzającego przyznanie stypendium i nie podlega
waloryzacji w okresie pobierania stypendium.
§ 10. 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
§ 11. Uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej
wiadomości.
§ 12. 1. Traci moc Uchwała Nr XVII/91/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 1999 roku
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
2. Osoba, której przyznano stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje
stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach.

prawo do

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.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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