
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych  
Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) w związku z art. 7b ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz.406, z 2014r. poz.423, z 
2015r. poz. 337) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ulegają zmianie  zasady i tryb przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin dla 
uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli, którzy 
wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami promują Miasto Szczecin.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012r. 
w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2015 r.

Regulamin przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są uczniom i studentom szczecińskich 
szkół artystycznych wszystkich typów, którzy wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami 
artystycznymi  promują Miasto Szczecin.

§ 2. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez 
powołaną do tego celu komisję stypendialną.

§ 3. Stypendia mogą  być przyznane uczniom i studentom szkół artystycznych, którzy w 
momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta Szczecin.

§ 4. Stypendia są indywidualne i przyznawane raz w roku.

§ 5. Warunkiem uzyskania stypendium są znaczące osiągnięcia kandydata  o randze 
międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej a także aktywność artystyczna  w Szczecinie.

Rozdział 2.
Tryb składania wniosków o stypendium

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez dyrektorów szkół artystycznych i 
władze  uczelni artystycznych Szczecina.

§ 8. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1) dane podmiotu zgłaszającego,

2) dane osobowe kandydata,

3) informacje o artystycznych osiągnięciach kandydata z ostatniego roku szkolnego przed złożeniem 
wniosku tj. od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku bieżącego.

4) informacje o pobieraniu przez kandydata innych stypendiów  w okresie ostatnich 2 lat.

§ 9. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

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 indywidualnych osiągnięć kandydata,

3) rekomendację nauczyciela lub innych osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy 
wniosek o stypendium,

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

§ 10. 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 w terminie do 15 września 
każdego roku.
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Rozdział 3.
Komisja stypendialna

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

2. Do składu komisji wchodzą przedstawiciele  szczecińskich szkół  i uczelni artystycznych oraz 
wydziału właściwego ds. kultury.

3. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

4. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz rekomenduje Prezydentowi 
Miasta Szczecin kandydatów do stypendiów.

5. Komisja ocenia udokumentowane osiągnięcia kandydatów - nagrody, stypendia, wyróżnienia, 
tytuły uzyskane za udział w  festiwalach, konkursach, koncertach, wystawach indywidualnych i 
zbiorowych, przeglądach, warsztatach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu 
międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym (stosownie do swego poziomu edukacji) a także 
aktywność artystyczną na terenie Szczecina w ocenianym okresie.

6. Tryb i regulamin pracy komisji, wzory wniosków o stypendium określi Prezydent Miasta 
Szczecin w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Wysokość stypendium i formy płatności

§ 12. 1. 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.

2. Wysokość stypendium dla kandydatów ustala komisja stypendialna.

§ 13. Warunkiem wypłaty stypendium jest zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Szczecin 
protokołu komisji stypendialnej.

§ 14. Stypendia są wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy stypendysty wskazany we 
wniosku, w terminie do końca roku kalendarzowego.

§ 15. Łączna kwota przyznanych stypendiów nie może być wyższa niż kwota przeznaczona na ten 
cel w uchwale budżetowej Miasta Szczecin.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

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

§ 17. W roku wejścia w życie uchwały Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznaje się za 
okres od 1 maja 2015r. do 31 sierpnia 2016r.
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Uzasadnienie

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin są przyznawane od 1991 roku i przeznaczone dla uczniów
szkół artystycznych i studentów uczelni artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i wybitnymi
osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Szczecin.

Po konsultacjach z przedstawicielami szkół i uczelni artystycznych Szczecina został
przygotowany nowy Regulamin przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, który
porządkuje zasady i precyzuje warunki przyznawania stypendiów.

Nowy regulamin nie określa maksymalnej liczby przyznawanych stypendiów, ilość stypendiów
zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta. Kwota najniższego
stypendium nie ulega zmianie, natomiast wzrasta maksymalna wysokość stypendium do
trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Zmianie ulega też okres
podlegający ocenie, brane pod uwagę będą osiągnięcia kandydatów od 01 września do 31 sierpnia
roku następnego.
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