
UCHWAŁA NR XX/484/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 7b ust. 1 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); Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 
zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin 
oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 629) wprowadza się zmianę 
w treści § 1. który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin dla:

1) uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli,

2) studentów szczecińskich uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy 
wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami promują Miasto Szczecin”.

§ 2. W Załączniku do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. 
w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta 
Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 629) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są:

1) uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego wszystkich szczebli,

2) studentom szczecińskich uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, którzy 
wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami promują Miasto Szczecin”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Stypendia mogą być przyznane uczniom szczecińskich szkół i placówek kształcenia 
artystycznego wszystkich szczebli  i studentom uczelni kształcących na kierunkach 
artystycznych, którzy w momencie składania wniosku pobierają naukę na terenie Miasta 
Szczecin”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez dyrektorów szczecińskich 
szkół i placówek kształcenia artystycznego i władze uczelni kształcących na kierunkach 
artystycznych”;

4) § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 2. Do składu komisji wchodzą przedstawiciele: szczecińskich szkół i placówek 
kształcenia artystycznego, uczelni kształcących na kierunkach artystycznych, komisji Rady 
Miasta Szczecin właściwej ds. kultury oraz wydziału właściwego ds. kultury”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler

Id: 2CDE6A19-E8D2-47C5-945E-F0FB7F5D8A85. Podpisany Strona 2




