
 

 

UCHWAŁA NR XLII/397/17 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/314/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych 

w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnia kultury i sztuki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875) oraz art. 7 „b” ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/314/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości 

artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Przyznanie stypendium następuje w oparciu o osiągnięte wyniki w jednej z dziedzin: sztuki 

plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i śpiew, taniec, literatura, film, fotografia, organizacja 

przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Augustowa, upowszechnianie kultury, opieka nad 

zabytkami.”, 

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) w terminie do 31 stycznia każdego roku złoży w Urzędzie Miejskim w Augustowie wniosek 

o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 1 do nieniejszej uchwały. Wniosek w imieniu 

stypendysty może złożyć także: instytucja kultury, środowisko artystyczne działające na terenie 

Augustowa, placówka oświatowo - wychowawcza działająca na terenie Augustowa.”, 

3) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) brała udział w prestiżowych, stosownie do swego poziomu edukacji, wystawach indywidualnych 

i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym 

podobnych wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;”, 

4) w § 3 w ust. 1 skreśla się pkt 7, 

5) w § 4 w ust. 2 skreśla się pkt 4 i 5, 

6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana do: 

1) zawarcia umowy określającej jej prawa i obowiązki związane z przyznanym stypendium, 

2) realizacji w sposób najbardziej efektywny programu stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 

oraz § 4 ust. 2 pkt 2, 
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3) godnego reprezentowania i promowania miasta Augustowa oraz do informowania przedstawicieli 

mediów w wywiadach i informacjach prasowych o otrzymaniu stypendium artystycznego Burmistrza 

Miasta Augustowa, 

4) przedstawienia sprawozdania z realizacji programu stypendium oraz do zaprezentowania efektów 

swoich działań związanych z realizacją programu stypendialnego mieszkańcom miasta Augustowa.”; 

7) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Stypendia są przyznawane w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel 

w budżecie Miasta Augustowa na dany rok. 

2. Stypendium wynosi 750 zł miesięcznie. 

3. Stypendium jest przyznawane w dwóch kategoriach: 

1) osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki w wieku do 

26 lat włącznie, 

2) osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki w wieku 

powyżej 26 lat. 

4. W ramach każdej z kategorii przyznaje się dwa stypendia. 

5. Stypendium wypłacane będzie do 25-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 

następującego po złożeniu wniosku, nie wcześniej jednak niż po wydaniu decyzji, o której mowa w § 7, 

do końca roku kalendarzowego.”; 

8) w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Komisja może rekomendować nie przyznanie stypendium. Wszelkie ustalenia Komisji nie są 

wiążące dla Burmistrza.”, 

9) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Fililp Jerzy Chodkiewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/397/17 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium artystycznego w roku ...................... 

w dziedzinie .................................................................................... 

I.  DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

1. Imię i nazwisko: 

........................................................................................................................... 

2. Miejsce urodzenia i rok urodzenia: .......................................................................................... 

3. Adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu:....................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4. Nazwa i adres szkoły/uczelni, której uczniem/studentem jest kandydat na stypendystę (kopia dyplomu 

lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki)*: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

II.  INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM DOROBKU TWÓRCZYM I ARTYSTYCZNYM / 

UZASADNIENIE DLA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM ** 

(materiały dokumentujące dorobek twórczy i artystyczny, zrealizowane projekty, nagrody, 

wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, wydane publikacje, rekomendacje, 

recenzje, opinie itp. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń 

itp., które prosimy dołączyć do wniosku) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

III.  PLAN PRACY STYPENDYSTY (PROGRAM STYPENDIUM) 

Temat, zakres i plan pracy: 

Temat  

Zakres i plan pracy 

 

 

 

 

Planowana data rozpoczęcia  

Planowana data zakończenia  

Przewidywany rezultat 
 

 

 

Forma zaprezentowania 

efektów mieszkańcom  

Augustowa 
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IV.   Załączniki do wniosku: 

1) dodatkowa dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub 

protokołów, pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, itp. 

PODPIS .......................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Zobowiązuję się do realizacji wyżej przedstawionego programu stypendialnego i do 

zaprezentowania efektów swoich działań związanych z realizacją programu stypendialnego 

mieszkańcom miasta Augustowa. 

Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie stypendiów 

artystycznych. Potwierdzam prawdziwość danych podanych we wniosku świadomy/świadoma 

odpowiedzialności karnej. 

Augustów, dnia …............................... r. …............................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

* Wypełnić jeśli dotyczy. 

** Należy podać tylko te, które kwalifikują do ubiegania się o stypendium zgodnie z treścią 

uchwały. 
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