DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 8 października 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Poz. 3043

Data: 2015-10-08 13:33:04

UCHWAŁA NR XI/88/2015
RADY MIASTA ŁUKÓW
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) w związku z art. 7 b ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Rada Miasta Łuków uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia artystyczne, zwane dalej „stypendiami”, dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.
§ 2. Określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną
oraz upowszechnieniem kultury i sztuki.
§ 3. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia artystyczne ustala każdego roku Rada Miasta Łuków
w uchwale budżetowej.
§ 4. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością
artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Jodełko
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Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Miasta Łuków
z dnia 25 września 2015 r.
Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz
upowszechnianiem kultury i sztuki
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustanawia się stypendium artystyczne, zwane dalej „stypendium”, dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata na
stypendystę oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego twórców kultury i sztuki.
Rozdział 2.
Adresaci stypendium
§ 2. 1. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym i działającym na terenie miasta Łuków.
2. Stypendium przyznawane jest osobie fizycznej w jednej z dziedzin:
a. sztuki plastyczne,
b. film,
c. literatura,
d. muzyka,
e. śpiew,
f. sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
g. taniec,
h. teatr,
i. organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Łuków.
3. Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w oparciu
o przedstawiony program stypendium.
4. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia poniższe kryteria:
a. stale zamieszkuje na terenie miasta Łuków,
b. doskonali swój warsztat artystyczny,
c. brała udział, stosownie do swojego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych
i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych
wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
d. zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta
Łuków w formie określonej we wniosku o stypendium.
5. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie.
6. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować kilka podmiotów.
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Rozdział 3.
Tryb składania wniosków o stypendium
§ 3. 1. Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą wniosku dostępnego
na oficjalnej stronie internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz w Wydziale właściwym do spraw kultury
Urzędu Miasta Łuków.
2. Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury
i sztuki mogą składać:
a. osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny;
b. instytucje kultury działające na terenie miasta Łuków,
c. placówki oświatowe działające na terenie miasta Łuków;
d. związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie miasta Łuków.
§ 4. Wniosek o stypendium zawiera:
1. dane podmiotu składającego wniosek,
2. dane osobowe kandydata na stypendystę,
3. określenie dziedziny, w której ma być przyznane stypendium,
4. opis zamierzeń artystycznych (program stypendium) wraz z uzasadnieniem,
5. opis indywidualnych osiągnięć artystycznych kandydata na stypendium w roku poprzedzającym rok
składania wniosku o stypendium,
6. oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych zawartych we wniosku,
7. wyrażenie zgody na przetwarzanie i utrwalanie danych osobowych,
§ 5. Do wniosku o stypendium powinna być dołączona dodatkowa dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia
twórcze kandydata na stypendium, tj.:
1. dokumentacja twórczości (np. recenzje, opinie, rekomendacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio
video, poświadczenia otrzymanych nagród i wyróżnień),
2. zgodę kandydata na stypendystę, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jego opiekuna prawnego na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami,
o których w mowa w § 5 należy składać w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 w godz. 7.30 – 15.30.
2. Wnioski należy składać w terminie do 15 maja każdego roku.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, Wnioskodawca jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
- złożenia po terminie, o którym mowa w ust. 2;
- niespełnienia wymogów, o których mowa w § 2;
- nieusunięcia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium w terminie określonym w § 6 ust.3;
- wycofania wniosku o przyznanie stypendium przez wnioskodawcę.
5. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data stempla pocztowego.
Rozdział 4.
Komisja do spraw stypendiów artystycznych
§ 7. 1. W celu oceny formalnej i zaopiniowania wniosków Burmistrz Miasta Łuków w drodze zarządzenia
powołuje Komisję do spraw przyznawania stypendiów, zwaną dalej „Komisją”, określając jej skład osobowy
i zasady pracy.
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2. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny.
§ 8. 1. Opinie Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
Rozdział 5.
Warunki wypłaty stypendium i jego wysokość
§ 9. 1. Stypendium przyznaje się w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta
Łuków.
2. Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium ustala się w wysokości od kwoty 1 000,00 zł do kwoty
2 000, 00 zł.
3. Osoba, która otrzymała stypendium, zwana dalej „stypendystą” zobowiązana jest do złożenia w ciągu 30 dni
od daty zakończenia realizowanego programu w Urzędzie Miasta Łuków sprawozdania z realizacji programu
stypendium.
4. Stypendium przekazywane jest jednorazowo przelewem na wskazany przez Stypendystę indywidualny
rachunek bankowy (w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego
opiekuna).
Rozdział 6.
Zobowiązania Stypendysty
§ 10. 1. Osoba, która otrzymała stypendium zobowiązana jest do:
a) realizacji w sposób najbardziej efektywny przyjętego programu stypendium,
b) wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku,
c) zaprezentowania efektu swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta
Łuków,
d) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji programu stypendialnego w terminie do 30 dni od daty jego
zakończenia,
2. W przypadku nie wywiązania się z programu stypendialnego, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu
środków finansowych przyznanych w ramach stypendium.
§ 11. Burmistrz Miasta Łuków w drodze Zarządzenia określa wzór wniosku o przyznanie stypendium
artystycznego, sprawozdania końcowego z wykonania programu stypendium.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Ostateczną decyzję w sprawie listy Stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności
podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
§ 13. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.
§ 14. 1. W roku wejścia w życie uchwały stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych
w terminie od listopada 2015 r. do grudnia 2015 r.
2. W roku wejścia w życie uchwały wnioski, o których mowa w § 4 należy składać w terminie do
30 października 2015 r.

