
WZÓR 

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. 
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