
UCHWAŁA NR XVIII/428/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta 
Szczecin.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i  art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7b  ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r. 
poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, z 2015 r. poz. 1505) Rada Miasta uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustanawia się Stypendia  Twórcze Miasta Szczecin dla osób fizycznych zajmujących się 
twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na 
terenie Miasta Szczecin.

§ 2. Szczegółowe zasady, wysokość i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin 
przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wysokość środków finansowych na program stypendialny Miasta Szczecin w zakresie 
Stypendiów Twórczych określa Rada Miasta Szczecin w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/428/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Regulamin przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendia przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną lub 
upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

3. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia 
artystycznego wszystkich szczebli

4. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

1) literatura

2) muzyka

3) film

4) taniec

5) teatr

6) sztuki wizualne

7) upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

5. Stypendia mają charakter indywidualny. W danym roku budżetowym jedna osoba może 
otrzymać jedno stypendium.

6. Stypendia udzielane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym w 
którym zostały przyznane.

7. Stypendium nie może być przyznane na zakup środków trwałych (np. sprzętu, urządzeń, 
wyposażenia pracowni).

Rozdział 2.
Tryb składania wniosków o stypendium

§ 2. Wnioski o przyznanie Stypendium Twórczego mogą składać osoby fizyczne zajmujące się 
twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego 
lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

§ 3. Terminy składania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na 
stronie internetowej Miasta.

§ 4. Wniosek o stypendium zawiera:

1) dane osobowe kandydata do stypendium,

2) szczegółową koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu 
upowszechniania kultury), zawierającą: opis, zakres poszczególnych zadań, harmonogram ich 
wykonania, planowane wydatki oraz zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia i sposób ich 
upowszechniania,

3) informacje o artystycznych osiągnięciach kandydata,
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4) informacje o pobieraniu innych stypendiów przez kandydata w okresie ostatnich 2 lat.

§ 5. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) portfolio lub dokumentację twórczości (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-
video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.)

2) życiorys artystyczny - opis twórczych osiągnięć kandydata lub opis dotychczas zrealizowanych 
projektów z zakresu upowszechniania kultury,

3) rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium 
lub związku twórczego albo podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania 
w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury,

4) zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z pózn. zm.) oraz podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające 
prawdziwość danych wpisanych we wniosku.

§ 6. 1. Wniosek w formie pisemnej, przygotowany według obowiązującego wzoru, adresowany do 
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej do spraw kultury, należy składać w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin lub za pośrednictwem poczty.

2. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione, mogą być uzupełniane 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich poprawienia.

3. Wnioski złożone po terminie lub bez podpisów, a także niepoprawione pomimo wezwania 
o którym mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozdział 3.
Komisja do spraw stypendiów

§ 7. 1. Komisja stypendialna jest powoływana przez Prezydenta Miasta Szczecin w drodze 
zarządzenia.

2. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz rekomenduje Prezydentowi 
Miasta Szczecin kandydatów do stypendium .

3. Komisja przy ocenie merytorycznej kieruje się następującymi kryteriami:

1) dotychczasowym dorobkiem wnioskodawcy,

2) oryginalnością  i wartością artystyczną oraz merytoryczną proponowanego projektu ,

3) spójną koncepcją przedsięwzięcia realizowanego na terenie Szczecina, dostosowaną do 
przedstawionego harmonogramu  i kosztorysu  działań.

4. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Szczecin  na podstawie wniosków  komisji podejmuje decyzję 
o przyznaniu stypendium  lub o odmowie jego przyznania.

2. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.

§ 9. Skład i tryb pracy komisji, wzór  wniosku o stypendium, wzór sprawozdania z realizacji 
programu stypendialnego oraz ramowy wzór umowy stypendialnej określi Prezydent Miasta Szczecin 
w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Warunki przyznania stypendium i formy płatności

§ 10. Stypendia wypłacane są jednorazowo w ramach środków przeznaczonych na ten cel 
w uchwale budżetowej na dany rok.
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§ 11. Kwota wypłaconego w danym roku stypendium nie może być niższa niż połowa, ani wyższa 
niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego 
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 12. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej, która określa 
przedmiot, kwotę stypendium, termin przekazania stypendium, termin realizacji przedsięwzięcia 
artystycznego, obowiązki stypendysty.

§ 13. Stypendysta, który otrzymał stypendium jest zobowiązany do wywiązania się z umowy 
stypendialnej, w tym do:

1) wykonania określonego we wniosku przedsięwzięcia artystycznego,

2) wykorzystania stypendium na cele określone w umowie,

3) złożenia w terminie sprawozdania końcowego.

§ 14. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo publikowania wykazu stypendystów wraz 
z kwotami stypendium.
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