
UCHWAŁA NR XXXVIII/146/2021 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 r. z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/7/2018 r. z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu 
przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/146/2021 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW KULTURALNYCH 
§1. 

1. Stypendia kulturalne mogą zostać przyznane osobom realizującym przedsięwzięcia 
z zakresu: 

1) twórczości artystycznej; 

2) upowszechniania kultury; 

3) animacji kulturalnej; 

4) opieki nad zabytkami. 

2. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich 
przedsięwzięć. 

3. Stypendia przyznaje się na realizację programu stypendialnego określonego szczegółowo we wniosku 
o przyznanie stypendium kulturalnego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 2. 1. Stypendia są przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów 
pochodzących z innych źródeł. 

2. Programy stypendialne mogą być realizowane w terminie od 25 lutego do 15 grudnia. 

3. Uprawnionymi do otrzymania stypendium są mieszkańcy Skierniewic. 

4. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są: 

1) państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne; 

2) szkoły i uczelnie wyższe; 

3) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki; 

4) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury 
i sztuki; 

5) osoby fizyczne. 

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium kulturalnego należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta 
Skierniewice w terminie do 30 stycznia roku realizacji programu stypendialnego. 

2. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu 
wniosku do biura Urzędu Miasta Skierniewice. 

3. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu. 

4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia błędów formalnych we wniosku w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania pisma wzywającego do ich uzupełnienia. 

5. Wnioski, złożone przez wnioskodawcę po upływie terminu, bądź których błędy formalnie nie zostały 
uzupełnione, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 4. 1. Ocena wniosków opiera się o ich merytoryczną zawartość i ma na celu udzielenie wsparcia osobom 
wybitnie uzdolnionym. 

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

1) promowanie młodych talentów; 

2) przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości Miasta Skierniewice oraz 
opieki nad zabytkami poprzez realizację programu; 

3) przyczynianie się do rozwoju umiejętności artystycznych stypendysty poprzez realizację programu; 
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4) cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując program stypendialny; 

5) obiektywną możliwość realizacji programu stypendialnego; 

6) ocenę dokonań z ostatniego roku i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Miasta 
Skierniewice, promowanie Skierniewic w Polsce i zagranicą; 

7) potencjalne możliwości wykorzystania stypendium, w tym zakres i liczbę odbiorców programu 
stypendialnego; 

8) terminowość i poprawność rozliczenia poprzedniego programu stypendialnego, jeżeli dotyczy. 

§ 5. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Skierniewice, 
sporządzając listę kandydatów do stypendium. 

2. Osobie umieszczonej na liście, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Skierniewice przyznaje 
jednorazowe stypendium w wysokości do 1.000,00 złotych. 

3. Osoba, której zostało przyznane Stypendium, nie może ponownie ubiegać się o Stypendium kulturalne 
Miasta Skierniewice w tym samym roku kalendarzowym oraz przed zakończeniem 
i rozliczeniem projektu. 

4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice. 

5. Stypendysta zobowiązany jest - o ile to możliwe - do zamieszczenia w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych realizowanego projektu logotypu Miasta Skierniewice oraz informacji o brzmieniu: 
„Zrealizowano ze środków Miasta Skierniewice w ramach Stypendium Kulturalnego”. Projekt 
z logotypem podlega akceptacji Wydziału Kultury i Promocji Miasta Skierniewice. Obowiązek informowania 
o źródle finansowania projektu dotyczy także przekazów ustnych podczas wystąpień. Ponadto Stypendysta 
winien zadbać o należytą promocję z korzyścią zarówno dla realizowanego projektu stypendialnego, jak 
i Miasta Skierniewice. 

§ 6. 1. Stypendysta zobowiązany jest do: 

1) złożenia sprawozdania z wykonania programu stypendialnego sporządzonego na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do regulaminu wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu stypendialnego oraz 
materiałami promocyjnymi i informacyjami towarzyszącymi przedsięwzięciu., w terminie 15 dni od daty 
zakończenia jego realizacji; 

2) wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej. 

2. W przypadku niewywiązania się z zapisu pkt. 1 i/lub w przypadku rezygnacji z realizacji projektu 
z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 3 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych 
przyznanych w ramach Stypendium wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania Stypendium. 

3. W przypadkach wyjątkowych, niezawinionych lub niezależnych od Stypendysty, na pisemną prośbę 
Stypendysty zawierającą wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Prezydent Miasta Skierniewice ma prawo wyrazić 
zgodę na zmianę terminów lub inne zmiany w realizowanym projekcie. 

§ 7. 1. Zastrzega się prawo do nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku kalendarzowym. 

2. Stypendysta poprzez złożenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 8. 1. Integralnymi częściami niniejszego regulaminu są: 

1) wzór wniosku o przyznanie stypendium kulturalnego; 

2) formularz sprawozdania z wykonania programu stypendialnego; 

3) wzór umowy o stypendium. 

§ 9. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego przyjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM KULTURALNEGO 
MIASTA SKIERNIEWICE 

I – DANE WNIOSKODAWCY (KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM) 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia 
(dzień-miesiąc-rok)  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

Urząd Skarbowy właściwy  
ze względu na miejsce 

zamieszkania 
(Nazwa i adres) 

 

Nazwa banku i numer konta 
bankowego  

Imię i nazwisko  
opiekuna prawnego 

(dot. osób nieletnich)  
 

II – INFORMACJE O PROJEKCIE 

Proszę o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Skierniewice 

Tytuł projektu  

Opis projektu 
(obligatoryjnie:  

zakres merytoryczny oraz 
zakładane cele, w tym także 

proponowane sposoby 
dopełnienia skierniewickiej 

kultury bądź możliwe korzyści 
dla Miasta Skierniewice 

wynikające z realizacji projektu) 

 

Przewidywana data rozpoczęcia projektu  

Przewidywana data zakończenia projektu  
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Harmonogram działań w 
ramach projektu  

PLN: Wnioskowana wysokość 
dofinansowania  

 (w kwocie do 1000,00 zł) słownie: 

Kosztorys całkowity projektu 
(w tym informację o źródłach 

finasowania, środkach własnych, 
kosztach pokrywanych przez 

osoby trzecie np. organizatora, 
wydawcę, itd.) 

 

III – DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI 

(w tym dane o Stypendiach otrzymanych przez Wnioskodawcę na przestrzeni ostatnich 3 lat z budżetu 
Miasta Skierniewice wraz z informacją o złożeniu sprawozdania merytorycznego z wykonania projektu/ów) 
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IV –OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY: 

1.Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Skierniewice dla osób fizycznych i akceptuję 
jego postanowienia. 
2.Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku otrzymania Stypendium, do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu w terminie 
30 dni od daty zakończenia projektu, ale nie później niż do 30 grudnia. 
3.W związku z ubieganiem się o stypendium wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Skierniewice danych osobowych zawartych we 
wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych, iż: 
a.administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice z siedzibą: Urząd Miasta Skierniewice - ul. Rynek 1, 9-100 
Skierniewice, zwany dalej Administratorem; 
b.dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania, rozstrzygnięcia i realizacji Stypendium;  
c.dane osobowe podlegają ujawnianiu innym odbiorcom poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Administratora, w BIP Administratora. Zgodnie 
z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać innym odbiorcom danych; 
d.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
e.dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji zadań. Część danych może być przechowywana dłużej, 
do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji lub dla celów archiwalnych. W celu dochowania 
obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub 
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy 
publiczne; 
f.przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
g.dane osobowe są przekazywane dobrowolnie. Podanie danych jest nie jest obowiązkiem ustawowym. Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne 
przy realizacji zadań Administratora, a także do realizacji przysługujących mi uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością 
wykonania zadania. Podanie danych osobowych jest wymogiem formalnym rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych, pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
h.dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu dotyczącymi Pani/Pana decyzji, w tym profilowaniu; 
i.Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Skierniewice:  
e-mail: ………………………………...; tel. ………………………………… 
 
 
Prawdziwość powyższych danych oraz zgodę potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

……..………………………..…………………………………………………. 
data, podpis Wnioskodawcy / lub opiekuna prawnego 

Załączniki: 

2 rekomendacje i informacje potwierdzające dane o Wnioskodawcy, w tym opinie uznanych autorytetów; 
dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia (np. wyróżnienia, nagrody, stypendia); dokumenty 
potwierdzające udział w przedsięwzięciach kulturalno-artystycznych i innych). 

 
 
 

miejscowość, data 

 
 
 

podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STYPENDIUM KULTURALNEGO 
MIASTA SKIERNIEWICE 

I – DANE STYPENDYSTY 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia 
(dzień-miesiąc-rok)  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

II – OPIS ZREALIZOWANEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

Tytuł projektu  

Opis projektu  

Data rozpoczęcia projektu  

Data zakończenia projektu  

Osiągnięty cel  

Zakres i liczba odbiorców  

Wymagane załączniki: 

Materiały dokumentujące efekty realizacji programu, np. reprodukcje prac, teksty powstałych utworów, 
zdjęcia przeprowadzonych warsztatów, zapis nutowy utworów muzycznych, zapis video, recenzje, artykuły, 
kwerendy biblioteczne i inne. 

 
 
 

miejscowość, data 

 
 
 

podpis wnioskodawcy/opiekuna prawnego 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

UMOWA Nr STYP-W/________/KSP/________/________ 

w sprawie przyznania stypendium kulturalnego 

zawarta w dniu ________________ roku, pomiędzy Miastem Skierniewice, z siedzibą 
w Skierniewicach, Rynek 1,  
96-100 Skierniewice, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez ________________, działającego 
na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice nr ________________ z dnia 
________________ - przy kontrasygnacie ________________ 

a 

________________ zamieszkałym przy ________________, 96-100 Skierniewice, zwanym dalej 
„Stypendystą” - na podstawie wniosku z dnia _____ stycznia 2022 r. w sprawie przyznania stypendium 
kulturalnego i Zarządzenia _____________________  Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 
________________ w sprawie przyznania stypendiów kulturalnych w 2022 roku 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Miasto przyznaje Stypendyście w 2022 roku jednorazowe stypendium kulturalne, zwane dalej 
„Stypendium”  na realizację programu stypendialnego pod nazwą „_________________________________” 
w kwocie _____________________ zł (słownie: ___________________________ zł /100) brutto. 

2. Stypendium zostaje przyznane Stypendyście na realizację programu stypendialnego, o którym mowa 
w ust. 1, w okresie od dnia __________________ do   dnia __________________ roku. 

3. Wypłata stypendium przez Miasto nastąpi na konto wskazane przez Stypendystę w terminie do dnia 
_________________ . 

4. Stypendysta jest zobowiązany do: 

1) wykonania programu stypendialnego, zgodnie z przedłożonym wnioskiem; 

2) przedstawienia, na żądanie Prezydenta Miasta Skierniewice, bieżących wyników realizacji programu 
stypendialnego lub okresowych sprawozdań z wykonania tego programu; 

3) przedstawienia Prezydentowi Miasta Skierniewice sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz 
wykonania programu stypendialnego do  dnia _________________. 

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, opieką nad zabytkami oraz ich wysokości określa uchwała ___________________ Rady Miasta 
Skierniewice z  dnia __________________ w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania 
i wysokości stypendiów kulturalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego). 

§ 3. Miasto dokona potrąceń składek społecznych i podatku dochodowego na podstawie Oświadczenia 
złożonego przez Stypendystę w dniu podpisania umowy. 

§ 4. Miasto Skierniewice zastrzega sobie prawo: 

1. kontroli realizacji przez Stypendystę obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1; 

2. zmiany warunków umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych epidemią SARS-CoV-2. 

§ 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 194 z póź. zmianami) oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

§ 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu dla  każdej 
ze  stron. 

 Miasto Skierniewice       Stypendysta 
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