UCHWAŁA NR XVIII/516/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777), w związku
z art. 7b ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 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 162, poz. 1568; z Nr 96,
poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091,
Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207,
poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się zasady przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.
§ 2. Stypendia Artystyczne przyznawane są za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe
twórczości artystycznej w dziedzinie sztuk pięknych, uczniom i studentom szczecińskich szkół kształcenia
artystycznego: podstawowych, średnich i wyższych, których miejscem zamieszkania jest Szczecin.
§ 3. 1. Stypendia przyznawane są raz w roku przez Prezydenta Miasta Szczecina na wniosek Komisji
Stypendialnych:
1) Komisji Stypendialnej do spraw muzyki,
2) Komisji Stypendialnej do spraw sztuk wizualnych.
zwane dalej: „Komisjami Stypendialnymi ” .
2. Komisje Stypendialne powoływane są corocznie przez Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
3. W skład Komisji Stypendialnej do spraw muzyki wchodzą: po jednym przedstawicielu Komisji
Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin, Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin
oraz szkół muzycznych, których uczniowie i studenci zostali zgłoszeni do otrzymania stypendium
artystycznego.
4. W skład Komisji Stypendialnej do spraw sztuk wizualnych wchodzą po jednym przedstawicielu
Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin, Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin
oraz szkół plastycznych, których uczniowie i studenci zostali zgłoszeni do otrzymania stypendium
artystycznego.
5. Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków może zaprosić do
Komisji Stypendialnych dodatkowych specjalistów i ekspertów w danej dziedzinie sztuki z prawem głosu.
6. Przewodniczących obu Komisji Stypendialnych wyznacza Prezydent Miasta. spośród członków
Komisji Stypendialnej.
§ 4. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje:
1) dyrektorom szczecińskich szkół kształcenia artystycznego:
a) podstawowym,
b) średnim,
c) wyższym,
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2) studentom szczecińskich szkół wyższych, których miejscem zamieszkania jest Szczecin.
§ 5. 1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do stypendiów składają wnioski do Wydziału
Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin do dnia 10 maja danego roku kalendarzowego.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
3. Wniosek, który nie będzie spełniał warunków formalnych lub złożony po terminie, nie będzie
rozpatrzony.
§ 6. Limit przyznawanych stypendiów w danym roku kalendarzowym określa się w ilości 30, przy czym
stypendium przyznane członkom jednego zespołu artystycznego uważa się za jedno stypendium.
§ 7. 1. Komisje Stypendialne rozpatrują wnioski, zgodnie ze swoimi kompetencjami.
2. Decyzje Komisji Stypendialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2
składu każdej z Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Komisji
Stypendialnej.
4. Regulamin pracy każdej Komisji Stypendialnej ustali Prezydent Miasta.
5. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządza się osobne protokoły, które przedkładane są
Prezydentowi Miasta.
§ 8. 1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium Komisje Stypendialne będą kierować się
następującymi kryteriami:
1) udokumentowane czynne uczestnictwo kandydata, stosownie do swego poziomu edukacji w koncertach,
wystawach indywidualnych i zespołowych, przeglądach, warsztatach artystycznych, konkursach,
olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub regionalnym oraz uzyskiwane w nich znaczące wyniki,
2) aktywność artystyczna na terenie miasta Szczecin jako kryterium dodatkowe.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają obejmować okres od 1 maja roku poprzedzającego do 30
kwietnia roku bieżącego,
§ 9. 1. Wyłonienie stypendystów następować będzie nie później niż do 30 maja danego roku.
2. Lista stypendystów zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 10. 1. Kwota stypendium wypłacana w postaci nagrody pieniężnej nie może być niższa niż połowa ani
wyższa niż dwu-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku przyznania stypendium członkom zespołu artystycznego, kwota stypendium dzielona
jest na wszystkich członków zespołu będących mieszkańcami Szczecina.
3. Łączna wysokość wszystkich przyznanych stypendiów nie może być wyższa niż kwota przyznana na
ten cel w budżecie Miasta Szczecin na dany rok budżetowy.
§ 11. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, przelewem na rachunki bankowe szkół, których
uczniowie otrzymali stypendium, w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 i 3, bezpośrednio na rachunki
bankowe stypendystów podane we wniosku o przyznanie stypendium
§ 12. Stypendysta Miasta Szczecina zobowiązany jest do publicznej prezentacji swoich prac lub
umiejętności artystycznych na rzecz Miasta Szczecin w terminie i formie uzgodnionej z Gminą Miasto
Szczecin.
§ 13. Traci moc uchwała Nr LII/1174/02 Rady Miasta Szczecina w sprawie zasad i trybu przyznawania
Stypendiów Artystycznych z dnia 23 marca 2009 r.
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§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
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