
Uchwała Nr 545/XX/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury stanowiącym załącznik do uchwały nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości dodaje się załącznik 
nr 2 - Wniosek o stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, 
przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem - w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik do uchwały nr 545/XX/2016
Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury

Wniosek o stypendium na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, 
festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem

1. Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................................

3. PESEL: …..........................................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail: ...................................................................................................

    ............................................................................................................................................................................

5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania: .....................................................................

    ............................................................................................................................................................................

6. Tytuł programu wyjazdowego: .........................................................................................................................

7. Miejsce realizacji programu wyjazdowego (kraj i miejscowość): ...................................................................

8. Termin realizacji programu wyjazdowego od ............................................ do ................................................  
                                                                                     /dd-mm-rrrr/                                /dd-mm-rrrr/
9. Opis programu wyjazdowego: ..........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

10. Wnioskowana kwota stypendium: …............................ zł

11. Przewidywane koszty realizacji programu wyjazdowego:

1) koszty podróży: ................................... zł, środek transportu: ...................................................................

2) koszt akredytacji: ................................ zł

3) inne niezbędne koszty:

a) .............................................................

b) .............................................................

c) .............................................................

12. Dane opiekuna prawnego:

1) imię i nazwisko: .........................................................................................................................................

2) PESEL: .......................................................................................................................................................

3) adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail: .............................................................................................
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Oświadczenia wnioskodawcy

1.  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu oświadczam, że mieszkam / pracuję / uczę się w placówce edukacyjnej
     na terenie Lublina*.

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celach związanych z  przyznaniem stypendium,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) 
oraz  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  sprawach  związanych  z  przyznanym 
stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 666, ze zm.) i jednocześnie oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), że: 
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przyznaniem stypendium, w tym także  

poprzez publikację w formie katalogu na stronach internetowych Samorządu Miasta Lublin;
3)  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach związanych z przeprowadzanymi 

kontrolami.

* zaznaczyć właściwe

Konieczne załączniki - zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury:
1)  co najmniej jedna rekomendacja od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem 

kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
2) życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania 

kultury;
3) dokumentacja potwierdzająca dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania 

kultury;
4) kopia zaproszenia lub zgłoszenia do udziału w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, 

przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem.

......................................................     ........................................................................
miejscowość, data      podpis wnioskodawcy / opiekuna prawnego
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