Załącznik do
Uchwały Nr XLVI/72018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 18 stycznia 2018 roku

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 30 stycznia 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 sekretariacie Urzędu
Miasta Skierniewice w terminie do dnia 15 stycznia roku realizacji programu
stypendialnego.
2. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje
data wpływu wniosku do sekretariatu 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, których błędy formalnie nie zostały uzupełnione, bądź złożone przez
wnioskodawcę po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 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
oraz opieki nad zabytkami poprzez realizację programu;
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3) przyczynianie się do rozwoju umiejętności artystycznych stypendysty poprzez
realizację programu;
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 poza granicami;
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. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie.
4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.
§6.
1. Stypendysta zobowiązany jest do:
1) złożenia sprawozdania z wykonania programu stypendialnego sporządzonego na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu, w terminie 15 dni od daty
zakończenia jego realizacji;
2) wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie
stypendialnej.
2. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stypendysta no może
składać wniosku o przyznanie stypendium kulturalnego na kolejny rok.
§7.
1. Zastrzega się prawo do nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku
kalendarzowym.
2. Stypendysta, który nie wywiązał się z zobowiązań określonych w umowie stypendialnej,
traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat, licząc od dnia
stwierdzenia niewywiązania się ze zobowiązań określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Stypendysta poprzez złożenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego

Regulaminu.
§ 8. 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.

