
Uchwała nr 1956/301/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie przyznania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni 
artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad zabytkami 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz 70 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) 
oraz§ 23 ust.1 i § 24 Regulaminu przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów 
uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury 
oraz opieką nad zabytkami, stanowiącego 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 – uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, w wysokości po 6.300 zł 
otrzymują: 
1) Agnieszka Mastalerz – studentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie; 
2) Michał Majdak – student Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 
3) Jagoda Stanicka - studentka Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; 
4) Piotr Trusik – student Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 
5) Weronika Wysocka – studentka Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie. 
 

§ 2. 
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 31.500 zł z przeznaczeniem na stypendia, 

o których mowa w § 1. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Mazowieckiego na rok 2017, przyjętym uchwałą nr 213/16 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2017 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. 
poz. 778) - w dziale 921, rozdziale 92105, § 3250, zadanie: Wdrażanie Strategii Rozwoju 
Kultury w Województwie Mazowieckim i pochodzą z dochodów własnych. 

 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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