
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/477/18 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 
Z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Bełchatowa. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ustanawia się Stypendium Artystyczne Miasta Bełchatowa, zwane dalej 

"stypendium", dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem 
kultury i sztuki oraz organizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Bełchatowa. 

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz 
formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów i  twórców kultury. 

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

Rozdział 2. 
Adresaci stypendium 

§ 2. 1. Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane osobom wykazującym 
się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, 
szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym i  działającym na terenie Miasta 
Bełchatowa. 

2. Stypendium przyznawane jest osobie fizycznej w jednej z dziedzin: 

1) sztuki plastyczne; 

2) film; 

3) literatura; 

4) muzyka; 

5) taniec; 

6) teatr; 

7) śpiew; 

8) fotografia; 

9) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Bełchatowa.  

3. Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń 
artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem 
umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w oparciu o przedstawiony program 
stypendium. 

4. Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia poniższe kryteria: 

1) jest na stałe zameldowana i zamieszkuje na terenie Miasta Bełchatów; 

2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną lub w inny sposób doskonali warsztat 
artystyczny; 

3) brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, warsztatach 
indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach i  tym 
podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

uzyskując w nich znaczące wyniki; 



4) prezentuje efekt swoich działań mieszkańcom Miasta Bełchatowa; 

5. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej 

osobie. 

6. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować 
kilka podmiotów. 

Rozdział 3. 
Tryb składania wniosków o stypendium. 

§ 3.  Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się  twórczością artystyczną oraz 
upowszechnianiem kultury i sztuki mogą składać: 

1) osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzic lub jej opiekun 
prawny; 

2) instytucje kultury działające na terenie Miasta Bełchatów; 

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bełchatowie. 

§ 4.  Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

1) dane podmiotu składającego wniosek; 

2) dane osobowe kandydata do stypendium; 

3) określenie dziedziny, w której ma być przyznane stypendium; 

4) opis zamierzeń artystycznych (program stypendium) wraz z uzasadnieniem; 

5) opis indywidualnych osiągnięć artystycznych kandydata do stypendium w roku 
poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium; 

6) oświadczenie kandydata  lub gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią, jego rodzica lub 
opiekuna prawnego w zakresie: wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych we wniosku i załączonych do  niego dokumentach, a w przypadku jego 
uzyskania, również w zakresie oświadczeń i zapoznania się z treścią klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

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

1) portfolio lub dokumentacja twórczości (recenzje, opinie, katalogi, dyplomy 
i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.); 

2) życiorys artystyczny - opis indywidualnych osiągnięć kandydata; 

3) rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek 
o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku 
o stypendium; 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione na odpowiednim formularzu wraz 
z załącznikami o których mowa w § 5 należy składać w komórce organizacyjnej Urzędu 
Miasta Bełchatowa właściwej ds. kultury lub za pośrednictwem poczty w terminie do              

10 października każdego roku. Wnioski dotyczące przyznania stypendium na rok 2019 
składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.  

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, 
Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania do ich usunięcia. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, o którym mowa w ust. 1; 

2) niespełnienia wymogów , o których mowa w § 2; 



3) nieusunięcia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium w terminie 
określonym w § 6 ust. 2; 

4) wycofaniu wniosku o przyznanie stypendium przez Wnioskodawcę. 

4. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium za pośrednictwem poczty decyduje 
data stempla pocztowego.  

Rozdział 4. 
Komisja stypendialna 

§ 7. 1.  W celu oceny formalnej i zaopiniowania wniosków Prezydent Miasta Bełchatowa 
powołuje  Komisję stypendialną, zwaną dalej „Komisją", w skład której wchodzą: 

1) dwaj przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie; 

2) trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta Bełchatowa. 

2. Komisja w terminie 30 dni od daty przyjęcia uchwały w sprawie budżetu dokonuje 
oceny formalnej i opiniuje złożone wnioski. 

3. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny. 

§ 8. 1.  Opinie Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. 

2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 

Rozdział 5. 
Wysokość stypendium i formy płatności 

§ 9. 1.  Stypendium przyznaje się w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten 
cel w budżecie Miasta Bełchatowa na dany rok.  

2. Stypendium przekazywane jest jednorazowo przelewem na wskazany przez 
Stypendystę indywidualny rachunek bankowy (w przypadku stypendysty niepełnoletniego 
na wskazany rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego) w ciągu 14 dni od daty 
podpisania umowy. 

3. Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium ustala się w wysokości od kwoty 
500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł. 

4. Stypendium przyznawane jest na warunkach określonych w umowie stypendialnej, 
której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Osoba, która otrzymała stypendium, zwana dalej „stypendystą” zobowiązana jest do 
złożenia w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizowanego programu w komórce 
organizacyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa właściwej ds. kultury sprawozdania z realizacji  
programu stypendium, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Ostateczną decyzję w sprawie listy stypendystów na wniosek Komisji 
stypendialnej podejmuje Prezydent Miasta Bełchatowa. 

2. Od decyzji Prezydenta Miasta Bełchatowa nie przysługuje odwołanie. 

§ 11. W przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta zobowiązany jest 
do zwrotu środków finansowych przyznanych w ramach stypendium wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienia. 


