UCHWAŁA NR XIV/223/2008
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i ochroną zabytków oraz ich wysokości
Na podstawie art. 7b ust. 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 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 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co
następuje:

§ 1. Osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub
upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Inowrocławia mogą być przyznawane stypendia
z budżetu Miasta Inowrocławia, zwane dalej „stypendiami”.
§ 2. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów osobom, o których mowa w § 1;
2) wysokość stypendiów.
§ 3. Osoba lub zespół ubiegający się o przyznanie stypendium może je otrzymać
wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie
twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem” powinien
zawierać:
1) dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów);
2) informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim,
konserwatorskim lub innym wraz z dokumentacją;
3) program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan
pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia;
4) opinię opiekuna artystycznego – w przypadku studentów;
5) jeżeli kandydat pobiera inne stypendium – informacje o tym stypendium,
w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania.
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2. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Inowrocławia do końca lutego każdego
roku, z zastrzeżeniem ust. 3. Dopuszcza się możliwość ogłoszenia drugiego terminu
składania wniosków do dnia 31 lipca, o ile środki finansowe przeznaczone w budżecie
Miasta nie zostaną w pełni rozdysponowane.
3. W 2008 r. wnioski, o których mowa w ust. 2, można składać w terminie 14 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. W razie, gdy wniosek nie odpowiada warunkom formalnym określonym w ust. 1,
Prezydent Miasta wyznaczy wnioskodawcy termin, nie dłuższy niż 14 dni, na uzupełnienie
braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych może stanowić podstawę do
nieuwzględnienia wniosku.
5. Wniosek o przyznanie stypendium może być złożony przez tę samą osobę tylko
jeden raz w roku budżetowym.
§ 5. Do oceny złożonych wniosków oraz propozycji w zakresie wysokości stypendium
Prezydent Miasta Inowrocławia, zwany dalej „Prezydent Miasta”, może powołać komisję
stypendialną.
§ 6.1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta.
2. Osoba, której przyznano stypendium, zwana dalej „stypendystą”, jest obowiązana
do:
1) wykonania przyjętego programu stypendium;
2) przedstawiania, na żądanie przyznającego stypendium, bieżących wyników realizacji
programu stypendium lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdań z wykonania
tego programu;
3) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz
wykonania programu stypendium.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendysta może ubiegać się
o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań określonych w ust. 1.
4. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki związane z przyznaniem stypendium określa
umowa zawarta ze stypendystą.
§ 7. Prezydent Miasta może wstrzymać realizację stypendium, jeżeli stypendysta nie
wywiązuje się z zobowiązań określonych w § 6. Przed podjęciem decyzji o wstrzymaniu
realizacji stypendium Prezydent Miasta może zasięgnąć opinii komisji stypendialnej.
§ 8. Stypendium przyznaje się w ustalonej kwocie wypłacanej jednorazowo lub jako
świadczenie okresowe na czas określony nie wykraczający poza rok budżetowy, w którym
zostało ono przyznane.
§ 9. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75,
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poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 231, poz. 2081, z 2005
r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589).

§ 10. Stypendia przyznaje się nie później niż w ciągu 45 dni od upływu terminu
składania wniosków.
§ 11. Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpiecza się w budżecie Miasta
Inowrocławia na dany rok budżetowy.
§ 12. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów podaje się do publicznej wiadomości.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/223/2008
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 24 stycznia 2008 r.
Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać
stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz
ochroną zabytków. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom
realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad
zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom
jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
W Inowrocławiu działa liczne grono twórców, aktywnie uprawiających różne
dziedziny sztuki, oraz osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac
twórczych, z drugiej strony pozwoli na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też
służyć promocji Inowrocławia.
Uchwała, jako akt prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym ( art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

