Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 97/1550/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.
/do 13 roku życia /

UMOWA nr ........
o przyznaniu stypendium
zawarta w dniu …… ……………… ……… r. w Białymstoku, między Województwem
Podlaskim w Białymstoku, zwanym dalej „ Województwem Podlaskim", reprezentowanym
przez:
1) ........................................................................ - …………………………………………….
2)........................................................................ - ………………………………………………
a ……………………..…….........................................., działającym jako przedstawiciel
ustawowy
legitymującym

małoletniego………………………….,
się

dowodem

Pesel

osobistym

………………………,
………………………….

Pesel ........................................., zam. ul. …………………...........................................zwanym
dalej „Stypendystą", o następującej treści:
§ 1.
1. Województwo Podlaskie, działając na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego
nr ..../…../….. z dnia ................... ……. r. w sprawie przyznania stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie, przyznaje Stypendyście
stypendium w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych).
2. Stypendysta zobowiązuje się wykorzystać stypendium, na cele określone w złożonym wniosku
na dalszy rozwój artystyczny, a mianowicie:
1) ……………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………….
oraz zobowiązuje się przedłożyć Województwu Podlaskiemu sprawozdanie z wykorzystania kwoty
stypendium w terminie do dnia …… stycznia 2021 r.
§ 2.
1. Stypendium zostanie wypłacone Stypendyście w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach po 250 zł (dwieście
pięćdziesiąt) każda na rachunek bankowy ( imię i nazwisko właściciela konta oraz
nr konta)................................................................................................................................................

w terminie do dnia ostatniego każdego kolejnego miesiąca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rata za miesiąc styczeń 2020 r. będzie wypłacona do końca lutego 2020 r.
§ 3.
W przypadku wykorzystania stypendium na inne cele niż określone w niniejszej umowie, a w szczególności
zmiany

sposobu

wykorzystania

stypendium

w

stosunku

do

określonego

§ 1 ust. 2 lub niewykorzystania stypendium w całości, umowa może być rozwiązana w całości lub części
ze skutkiem natychmiastowym przez Województwo Podlaskie, z jednoczesnym żądaniem zwrotu
przekazanych środków finansowych w całości lub w części.
§ 4.
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności..
§ 5.
W sprawach w umowie nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia uchwały
Nr XX/238/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego, oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 6.
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Województwa Podlaskiego.
§ 7.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
1) .......................................................

.........................................................
(stypendysta)

2) …………………………………….
Stwierdzam, ze podpis został złożony

w mojej obecności ( pieczęć i podpis)

