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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom
uzdolnionym artystycznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.1)) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.2)) oraz ust. 3 pkt 2 i ust. 5 załącznika do uchwały Nr IV/34/15 Rady Miasta Białystok z dnia
20 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży białostockich szkół” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 305 ze zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie
przyznawane są uczniom białostockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są dotowane z budżetu Miasta Białegostoku oraz studentom I roku
uczelni publicznych lub niepublicznych, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki byli uczniami
białostockich szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są
dotowane z budżetu Miasta Białegostoku, według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa w § 1, ustalana jest
corocznie w budżecie Miasta Białegostoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie (Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 82, poz. 756 oraz z 2011 r. Nr 108 poz. 1243).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 i 2197.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5686.
2) Zmiany
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia ................................... 2019 r.
Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom
uzdolnionym artystycznie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) stypendium - stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane uczniom i studentom
uzdolnionym artystycznie, finansowane z budżetu Miasta Białegostoku;
2) stypendysta - osobę, której przyznano stypendium;
3) student I roku - osobę, która w roku, w którym przyznawane jest stypendium zdała egzamin dojrzałości i z
dniem 1 października tego roku podejmuje studia na uczelni publicznej lub niepublicznej, a w dniu składania
wniosku była uczniem szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub
która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku;
4) Kapituła – kapitułę powołaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia i działającą
w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.
§ 2. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie w Mieście
Białystok przyznawane są za szczególne osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.
§ 3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, której wysokość w przeliczeniu na miesiąc nie może
przekraczać 30 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego we właściwym trybie przez Radę
Ministrów na rok, w którym przyznawane jest stypendium.
Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendiów
§ 4. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej dla której organem prowadzącym jest
Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku albo studentem I roku uczelni
publicznej lub niepublicznej, który w roku poprzedzającym rok akademicki był uczniem białostockiej szkoły
ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok, lub która jest dotowana z budżetu
Miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem § 6;
2) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
a) sztuka muzyczna,
b) sztuka plastyczna,
c) sztuka teatralna,
d) sztuka filmowa/fotograficzna,
e) sztuka taneczna.
4) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym,
ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach,
festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
5) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców
Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach,
uroczystościach;
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6) jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej
dany zespół, orkiestrę, grupę.
§ 5. Pozytywna opinia, o której mowa w § 4 pkt 6 może zostać udzielona osobie, którą charakteryzuje wzorowe
zachowanie na zajęciach, próbach, warsztatach, występach, itp., systematyczne w nich uczestnictwo oraz wzorowe
wywiązywanie się z innych obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy.
§ 6. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I - III szkoły podstawowej.
Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendiów
§ 7. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół, określonych w §
4 pkt 1 niniejszego regulaminu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
w terminie do dnia 25 czerwca każdego roku, na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Białegostoku.
4. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku.
5. Do wniosku należy dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na
który przyznaje się stypendium.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§ 8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) braków formalnych.
§ 9. 1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Kapitułę ds. stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej,
która opiniuje wnioski, proponuje liczbę stypendiów oraz ich wysokość.
2. W skład Kapituły wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego;
2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Białystok, w tym jeden wyłoniony przez komisję właściwą do spraw
edukacji i wychowania Rady Miasta Białystok i jeden wyłoniony przez komisję właściwą do spraw kultury
i promocji Rady Miasta Białystok.
3. Szczegółowy tryb działania oraz skład osobowy Kapituły określają odrębne zarządzenia Prezydenta Miasta
Białegostoku.
4. Po otrzymaniu opinii Kapituły, Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzyga o przyznaniu stypendium i podaje
informację w tym zakresie do publicznej wiadomości.
§ 10. Stypendia przyznawane są:
1) uczniom - na okres od września do czerwca;
2) studentom I roku - na okres od października do czerwca.
§ 11. Wręczenie aktów przyznających stypendia odbywa się w sposób uroczysty.
Rozdział 4.
Tryb realizacji stypendiów
§ 12. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki
wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące jego utratę.
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§ 13. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach, płatnych przelewem na rachunek bankowy wskazany
w umowie, o której mowa w § 12, nie później niż do dnia 30 listopada danego roku (I rata - obejmująca okres od
września/października do grudnia) i do 30 kwietnia roku szkolnego na który przyznaje się stypendium (II rata –
obejmująca okres od stycznia do czerwca).
§ 14. Warunkiem wypłaty I raty stypendium studentowi I roku jest rozpoczęcie przez niego studiów, co
stypendysta powinien udokumentować w terminie do 31 października danego roku poprzez złożenie
w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego status
studenta.
Rozdział 5.
Utrata stypendium
§ 15. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:
1) przestał być uczniem białostockiej szkoły lub studentem I roku uczelni;
2) zrzekł się prawa do stypendium.
2. O zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1 dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni
opiekunowie winni niezwłocznie zawiadomić Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze skutkiem od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa
do stypendium.
4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się
jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował
prawem do jego otrzymywania zgodnie z ust. 1.
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Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały związana jest głównie ze zmianami prawa wynikającymi z reformy oświaty
i koniecznością aktualizacji regulaminu stypendialnego.
W Regulaminie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym
artystycznie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego
2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom
uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 82, poz. 756) oraz uchwałą Nr IX/65/11 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 108, poz. 1243) określone zostały
między innymi kryteria przyznawania stypendiów uczniom, z podziałem na typy szkół tj. podstawową,
gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania klas
gimnazjalnych, zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Ponadto dotychczasowe doświadczenia
w realizacji ww. uchwały na przestrzeni kilkunastu lat, pokazują konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian.
Biorąc pod uwagę powyższe, w projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian związanych z:
- uporządkowaniem stanu prawnego - uaktualnienie nazewnictwa;
- doprecyzowaniem definicji pojęć stosowanych w Regulaminie przyznawania stypendiów;
- zmianą terminu składania wniosków – dotychczasowy termin do 20 czerwca, proponowany do 25 czerwca.
Zmiana ma na celu ujednolicenie terminu składania wniosków o stypendia finansowane z budżetu Miasta
Białystok;
- zmianą zapisu dotyczącego terminu wręczania aktów przyznających stypendia – proponuje się zmianę zapisu:
„Uroczystość wręczania aktów przyznających stypendia odbywa się podczas inauguracji roku szkolnego” na zapis
„Wręczenie aktów przyznających stypendia odbywa się w sposób uroczysty”, co pozwoli na zorganizowanie
uroczystości w innym terminie niż inauguracja roku szkolnego;
- wprowadzeniem zmiany trybu realizacji stypendium polegającej na zmianie sposobu i terminu wypłaty
stypendium. Projekt uchwały przewiduje płatność stypendium w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna w terminie do
30 listopada danego roku (obejmująca miesiące od września do grudnia w przypadku uczniów, w przypadku
studentów I roku od października do grudnia), druga rata płatna w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego na który
przyznawane jest stypendium (obejmująca miesiące od stycznia do czerwca).
Wprowadzenie powyższej zmiany usprawni pracę związaną z realizacją dyspozycji wypłat.
Niniejsza uchwała została opracowana w oparciu o „Miejski program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży białostockich szkół” zatwierdzony uchwałą Nr IV/34/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 305) zmieniony uchwałą Nr XVI/257/19 Rady Miasta Białystok
z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5686).
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