
Uchwała nr 55/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni 
artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad zabytkami 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) art. 7b ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) oraz 
uchwały nr 84/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r.  w sprawie 
przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 
2015-2020 – uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1. 

Załącznik do uchwały nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. 
w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki rozpoczął w roku akademickim 2017/2018 realizację 
programu wojewódzkich stypendiów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie 
Mazowieckim na lata 2015-2020 Pole Strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, Cel 
strategiczny D.4: Twórczość doceniona, Program D.4.1. Program wojewódzkich stypendiów  
i nagród twórczych. 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki opracował „Regulamin przyznawania stypendiów 
wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami” w ramach Strategii Rozwoju Kultury                                  
w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020, który określa zasady, warunki, tryb 
przyznawania oraz wypłacania stypendiów artystycznych. Dokument został przyjęty uchwałą 
nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stypendiów 
wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.  

Stypendium wojewódzkie polega na przyznaniu środków finansowych dla stypendysty, na 
realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub 
upowszechniania kultury zwanego dalej „projektem stypendialnym”. 

Po realizacji dwóch edycji konieczne jest jednak wprowadzenie pewnych zmian dla poprawy 
efektywności realizowania projektu. Polegają one m.in. na doprecyzowaniu roku studiów 
drugiego stopnia do którego stosuje się projekt oraz dodanie możliwości poprawy uchybień we 
wnioskach. 

Nadzór nad niniejszym aktem prawnym sprawuje Wojewoda Mazowiecki. Uchwała stanowi akt 
prawa miejscowego i zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) 
zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia zgodnie z art. 4 ust.1 w/w ustawy.  

Projekt nowelizacji regulaminu poddany został konsultacjom z Mazowiecką Radą Działalności 
Pożytku Publicznego. W trakcie tego procesu nie zostały zgłoszone uwagi. 


