UCHWAŁA NR XXII/11/12
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium
w dziedzinie kultury i sztuki
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.
1281) oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658,
z 2009 r. Nr 62, poz.504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Stypendium Miasta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki
przeznaczone na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
i sztuki oraz edukację artystyczną.
§ 2. Stypendium ma charakter indywidualny i może być przyznawane osobom fizycznym
zamieszkałym na terenie gminy-miasto Grudziądz i promującym poprzez swoją działalność
artystyczną Grudziądz w kraju i za granicą.
§ 3. Stypendium przyznawane jest w szczególności na:
1) realizację projektów artystycznych w następujących dziedzinach: literatura, muzyka,
plastyka, teatr, film i taniec;
2) upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki;
3) podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej: studiów, stażu, doskonalenie umiejętności
i zdolności twórczych.
§ 4. 1. Stypendium może być roczne lub półroczne.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w wydziale właściwym ds. kultury
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminach:
1) do 31 maja roku kalendarzowego - jeśli dotyczą stypendium półrocznego w drugim
półroczu danego roku,
2) do 30 listopada roku kalendarzowego - jeśli dotyczą stypendium półrocznego
w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny.
3. W danym roku Wnioskodawca może otrzymać tylko jedno stypendium, o którym mowa
w ust. 1 i 2.
4. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
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1) dane osobowe wnioskodawcy;
2) udokumentowane dane o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym oraz o innych
osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki;
3) program stypendium obejmujący: cel oraz plan pracy na który ma być przeznaczone
stypendium oraz termin zakończenia prac;
4) co najmniej jedną rekomendację opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury,
szkoły lub innej organizacji mogącej ocenić merytorycznie projekt stypendialny;
5) wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik do niniejszej uchwały.
6. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia go po terminie,
2) braków formalnych.
§ 5. 1. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie
miasta.
2. O podziale środków finansowych przeznaczonych na stypendia decyduje Prezydent
Grudziądza po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki,
powołanej zarządzeniem Prezydenta Grudziądza, w składzie której znajdzie się m.in.
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza;
2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Grudziądza;
3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze kultury na
terenie gminy- miasto Grudziądz.
3. Decyzja Prezydenta Grudziądza o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. Szczegółowe wzajemne zobowiązania wynikające z przyznania stypendium będzie
określała umowa zawarta pomiędzy gminą- miasto Grudziądz a stypendystą.
§ 7. Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana do:
1) wykonania przyjętego programu stypendium;
2) przedstawienia (na wniosek Prezydenta Grudziądza) bieżących wyników realizacji
stypendium;
3) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz
wykonania programu stypendium.
§ 8. Prezydent może wstrzymać realizację stypendium, jeżeli stypendysta nie realizuje
zobowiązań określonych w § 7.
§ 9. Stypendysta, który nie wywiązał się z zobowiązań określonych w umowie traci prawo
ubiegania się o kolejne stypendium na okres 2 lat.
§ 10. Decyzję Prezydenta Grudziądza w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie
kultury i sztuki podaje się do publicznej wiadomości.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Arkadiusz Goszka

Id: 48FA53D7-14E7-48B5-B115-D2305A764B87. Podpisany

Strona 3

Załącznik do Uchwały Nr XXII/11/12
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.docx

WNIOSEK O STYPENDIUM W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
który brzmi: „...jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami”, w korelacji z ust. 3 o brzmieniu: „...organy samorządu terytorialnego
w drodze uchwały określą szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów ...” proponuje się ustanowienie stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki, które stworzą szanse
dla wielu zdolnych ludzi w różnych dziedzinach działalności kulturalnej w Grudziądzu.
Gmina-miasto Grudziądz zamierza wspierać utalentowanych lokalnych artystów
i twórców. Poprzez pomoc finansową w formie stypendium będą mogli rozwijać swój
talent i pasję. Głównym przesłaniem podjęcia niniejszej uchwały jest także promowanie
miasta poprzez ukazywanie mieszkańców jako ludzi twórczych, utalentowanych
i kreatywnych.
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