
 

 

UCHWAŁA NR XLI/367/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 

197, poz. 1172 z późn. zm.)Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Miasto Wodzisław Śląski przyznaje corocznie stypendia dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem kultury.  

2.  Zasady przyznawania stypendiów określa niniejsza uchwała. 

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub 

upowszechniania kultury.  

2. Kandydat do stypendium musi spełniać następujące warunki, w szczególności:  

1) wykazać się wynikami osiągniętymi w dziedzinie kultury,  

2) aktywnie uczestniczyć w formach działalności kulturalnej,  

3) wykazać, iż działalność stanowiąca przedmiot zainteresowania kandydata ma bezpośredni wpływ na 

promowanie miasta Wodzisławia Śląskiego. 

3. Stypendia przyznawane są na cel określony we wniosku o przyznanie stypendium oraz w umowie 

stypendialnej, w jednej z następujących dziedzin:  

1) muzyka,  

2) plastyka,  

3) fotografia,  

4) teatr,  

5) taniec,  

6) film,  

7) literatura,  

8) regionalistyka,  

9) opieka nad zabytkami. 
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§ 3. 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przyznaje stypendium z inicjatywy własnej lub na 

wniosek:  

1) zainteresowanych twórców i artystów,  

2) stowarzyszeń zrzeszających twórców i artystów,  

3) dyrektorów instytucji kultury,  

4) komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury,  

5) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie 

upowszechniania kultury i sztuki. 

§ 4. 1. Stypendium jest przyznawane w kwocie do 2 000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 

brutto) i wypłacane jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy stypendialnej.  

2.  Wysokość kwoty, przeznaczonej na stypendia na każdy rok, określona jest w budżecie miasta 

Wodzisławia Śląskiego.  

3.  Liczba stypendiów w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych miasta i może podlegać 

zmianom w poszczególnych latach.  

4.  Stypendium ma charakter uznaniowy.  

5.  Prezydent Miasta może w danym roku nie przyznać żadnego stypendium. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany 

w odniesieniu do osiągnięć kandydata. W przypadku zgłoszenia wniosku przez osobę fizyczną do wniosku 

należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację podmiotu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 ppkt. 2-4.  

2.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3.  Wniosek formułowany jest w oparciu o dane z rocznego okresu poprzedzającego termin składania 

wniosków.  

4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:  

1) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie,  

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,  

3) braków formalnych. 

5.  Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku 

kalendarzowego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po terminie, o którym mowa 

w pkt. 4.  

7.  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem stypendium. 

§ 6. Decyzję w sprawie przyznania stypendium oraz jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta po 

zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej. Opinia, o której mowa nie wiąże Prezydenta Miasta. Od podjętej 

decyzji nie przysługuje odwołanie.  

§ 7. 1. W skład komisji, o której mowa w § 6 wchodzą:  

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,  

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta, 

2.  Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie.  

3.  W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z wnioskodawcą lub kandydatem do 

stypendium w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności 

oceny wniosku.  

4. Do zadań komisji należy:  

1) Do zadań komisji należy:  
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2) przedstawienie Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego propozycji laureatów oraz propozycji 

wysokości stypendiów w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie miasta. 

5.  Ocena wniosków ma charakter konkursowy, opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu 

udzielenie wsparcia osobom wybitnie uzdolnionym.  

6. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:  

1) promowanie młodych talentów,  

2) przyczynienie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtownika tożsamości regionu, 

opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy,  

3) cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie,  

4) ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenie dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury i promocję 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§ 9. Traci moc uchwała  nr IX/86/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2007 roku 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym 

dzieciom i młodzieży.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  

 

 

 Ireneusz Skupień 
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