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UCHWAŁA NR XXXV/298/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów
w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 7b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. W treści Uchwały nr XXXI/268/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej
w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasady oraz tryb przyznawania okresowych stypendiów przyznawanych za osiągnięcia
artystyczne określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”.
2. Zmienia się załącznik do Uchwały nr XXXI/268/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap, który przyjmuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Jan Maciejewski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/298/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 czerwca 2017r.
REGULAMIN
przyznawania okresowych stypendiów artystycznych
§ 1. Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub
uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem
kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.
§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek:
a) dyrektora szkoły,
b) dyrektora instytucji kultury prowadzącej działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości
artystycznej,
c) stowarzyszeń twórczych oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność
edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
d) kandydata ubiegającego się o stypendium.
2. Stypendium może otrzymać kandydat, który spełnia warunek określony w § 1, a ponadto w roku
poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym
popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:
- otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu
międzynarodowym lub
- otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju
na szczeblu krajowym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
a) Określenie wnioskodawcy;
b) Dane adresowe i kontaktowe wnioskodawcy;
c) Imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon kontaktowy kandydata;
d) Uzasadnienie wniosku zawierające opis udokumentowanych osiągnięć artystycznych uzyskanych
w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (m.in. zaświadczenia potwierdzające
udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień), inne referencje,
e) Rekomendacje do przyznania stypendium osób kompetentnych w danej dziedzinie, potwierdzające
zdolności i osiągnięcia kandydata do stypendium,
f) Podpisy kandydata lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest
niepełnoletni.
4. Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego można składać na dziennik podawczy
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 24 w terminie od
15 stycznia do dnia 19 stycznia roku, w którym stypendium ma zostać przyznane. W przypadku
przesłania wniosku pocztą o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego
w Łapach.
5. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie.
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6. Wnioski niekompletne pod względem formalnym podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od
daty doręczenia wezwania do uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione prawidłowo w wyznaczonym
terminie nie zostaną rozpatrzone.
7. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania stypendium.
§ 3. 1. Burmistrz Łap przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Łapy.
2. Burmistrz Łap po rozpatrzeniu wniosków wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania
lub odmowy przyznania stypendiów.
3. Dopuszcza się ewentualność, że w danym roku kalendarzowym nie zostanie przyznane żadne
stypendium.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na dany rok kalendarzowy i na okres maksymalnie 10 miesięcy.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok
w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia artystyczne.
3. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.
4. Rodzaje, wysokość przyznanych stypendiów oraz wymagane osiągnięcia artystyczne
kwalifikujące do ich przyznania przedstawia poniższa tabela:
L.p.

Nazwa
stypendium

1.

mistrzowskie

2.

I

Osiągnięcia artystyczne

Miesięczna stawka
brutto (wysokość)
stypendium za
osiągnięcia
indywidualne

- otrzymanie nagrody lub wyróżnienia 100%
w międzynarodowym
kwoty bazowej
konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju
- otrzymanie nagrody lub co najmniej 50 %
dwóch wyróżnień w ogólnopolskim kwoty bazowej
konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju

Miesięczna stawka brutto
(wysokość) stypendium za
osiągnięcia zespołowe
wypłacana dla każdego
członka zespołu (max.
15 osób)
50 %
kwoty bazowej
30%
kwoty bazowej

§ 5. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej www.lapy.pl .
§ 6. W roku wprowadzenia niniejszego Regulaminu, stypendia za osiągnięcia artystyczne uzyskane
w 2016 r., o których mowa w § 1 będą przyznawane z zachowaniem następujących terminów:
a) Wnioski, o których mowa w § 2 można składać w okresie od dnia 01.05.2017 r. do 15.05.2017 r.;
b) Stypendia zostaną wypłacone za okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w jednej transzy do
30 września 2017 r.

