
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/270/21 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 

poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327, i z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci 

i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, którego treść stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/169/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 3484). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Jarosław Rudnicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1666



Załącznik do uchwały nr XXVIII/270/21 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

 

Regulamin udzielania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości 

artystycznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

2. Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej zwane dalej stypendium jest przyznawane przez 

Burmistrza Dzierżoniowa uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Miejskiej Dzierżoniów w celu wspierania ich dalszego rozwoju artystycznego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową funkcjonującą na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów; 

2) uczniu - rozumie się przez to ucznia od klasy IV do klasy VIII pobierającego naukę w szkole podstawowej 

funkcjonującej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

3) stypendium - rozumie się przez to stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej. 

§ 3. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: 

1) literatura, 

2) sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), 

3) muzyka i śpiew, 

4) taniec, 

5) teatr, 

6) film, 

7) twórczość ludowa. 

§ 4. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 może zostać przyznane osobie, która zajmuje się twórczością 

artystyczną albo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinach wymienionych w § 3 indywidualnie 

lub w zespole i spełniającej niżej wymienione warunki: 

1) jest uczniem od klasy IV do VIII szkoły podstawowej i pobiera naukę w szkole podstawowej funkcjonującej 

na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów; 

2) w roku, w którym ubiega się o stypendium lub w roku poprzedzającym ten rok uzyskała wyróżnienie  

lub została laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych festiwali, konkursów, przeglądów albo wystaw 

w dziedzinach twórczości artystycznej, lub opublikowała utwory swojego autorstwa. 

2. Stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1 ma charakter indywidualny. 

§ 5. 1. Uczniowi ubiegającemu się o  stypendium artystyczne przyznaje się następujące punkty: 

rodzaj Grand prix 

nagroda 

specjalna 

I 

miejsce 

II 

miejsce 

III 

miejsce 

wyróżnienie tytuł 

finalisty 

międzynarodowe 20 16 12 8 4 3 

ogólnopolskie 15 12 9 6 3 2 

regionalne, międzyregionalne, 

wojewódzkie 

10 8 6 4 2 1 

2. W przypadku osiągnięć zespołowych wartość punktowa redukowana jest o 50%. 
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§ 6. 1. Kwotę wydatków na stypendia artystyczne na dany rok kalendarzowy określa się w uchwale 

budżetowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym. 

3. Wysokość stypendium ustala corocznie Burmistrz Dzierżoniowa biorąc pod uwagę wielkość środków 

przeznaczonych na stypendia na dany rok szkolny w budżecie Gminy. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do 31 maja każdego roku. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania kandydata do stypendium; 

2) adres szkoły oraz wskazanie klasy do której uczęszcza kandydat do stypendium; 

3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata wraz z dokumentami 

potwierdzającymi te osiągnięcia; 

4) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na złożenie wniosku. 

3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium. 

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja stypendialna powoływana przez Burmistrza 

Dzierżoniowa, zwana dalej „Komisją”. Komisja bierze pod uwagę osiągnięcia artystyczne kandydatów  

do stypendium, przyznaje punktację zgodnie z § 5 ust. 1 oraz przedkłada Burmistrzowi Dzierżoniowa listę 

uczniów do otrzymania stypendium. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Dzierżoniowa. 

4. W skład Komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa; 

2) dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie; 

3) przedstawiciel Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury; 

4) przedstawiciel Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

w Dzierżoniowie. 

5. Burmistrz Dzierżoniowa zawiadamia Dyrektora szkoły, który złożył wniosek o przyznaniu stypendium  

dla ucznia. 

6. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego o przyznaniu stypendium. 

7. Stypendium jest wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy Rodzica ucznia lub opiekuna prawnego 

wskazany we wniosku. 
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