
 
UCHWAŁA Nr 156 / XXVI / 2008 

Rady Miasta Ostrołęki 
z dnia 10 stycznia 2008 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami a takŜe 

wysokości tych stypendiów. 
 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7b ust. 1 i 3  ustawy z dnia 25 października 1991 

r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1 . 
Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością 

artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieka nad zabytkami a takŜe wysokości tych 

stypendiów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                                               Ostrołęki  
 
                                                                                                           Dariusz Maciak 
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                                              Załącznik do uchwały Rady Miasta Ostrołęki  

                                                            Nr 156 / XXVI/ 2008  z dnia 10 stycznia 2008 r. 
 
                                                                              

Zasady i tryb przyznawania stypendium artystycznego 

 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieka nad 
zabytkami a takŜe wysokość tych stypendiów.  

1. Stypendium artystyczne jest przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki 
 z budŜetu Miasta. 

2. MoŜe być przyznawane: 
- na pół roku, 
- na rok. 

3. Stypendium artystyczne moŜe być przyznawane osobie lub zespołowi osób zajmujących 
się twórczością artystyczną (muzyczna, plastyczna, literacka), upowszechnianiem lub 
ochroną dóbr kultury. 

4. Stypendium przyznaje się na wykonanie w ustalonym terminie określonego 

przedsięwzięcia.  
5. Warunki, które spełniać musi osoba lub zespół osób ubiegająca się o stypendium 

artystyczne: 
- jest mieszkańcem miasta Ostrołęki od co najmniej 5 lat, 
- nie jest debiutantem, 
- wykazuje ponadprzeciętne zdolności w wybranej dziedzinie kultury, a w dziedzinach 
muzyka, plastyka lub literatura osiąga sukcesy na terenie miasta, regionu, kraju lub za 

granicą,  
- wykona w ustalonym terminie określone przedsięwzięcie. 

6. Osoba ubiegająca się o stypendium artystyczne złoŜy wymagane dokumenty: 
- dane osobowe (adres i ewentualne zatrudnienie) z Ŝyciorysem artystycznym (wykaz 

prac z fotografiami, recenzje , ew. katalogi), 
- wniosek o stypendium (adresowane do Prezydenta Miasta Ostrołęka), a jeśli jest to 
osoba fizyczna wniosek musi zostać przez instytucję lub stowarzyszenie kultury 

pozytywnie zaopiniowany.  
- szczegółowy program pracy podczas pobierania stypendium oraz termin jej 
zakończenia, 

- dokumentację dodatkową np. fotokopie prac z ostatnich 3 lat, fotokopie 
udokumentowanych osiągnięć twórczych, naukowych, popularyzatorskich, 

konserwatorskich wraz z dokumentacją. 
7. Prezydent Miasta moŜe powołać komisję stypendialną jako organ doradczy w sprawach 

opiniowania wniosków i proponowanej wysokości stypendium. 
8. Komisja składa się z: Przewodniczącego Komisji Rady Miasta właściwej ds. kultury lub 

jej przedstawiciela i przedstawicieli: Urzędu Miasta, Ostrołęckiego Centrum Kultury oraz  
środowisk twórczych.  

9.  Stypendium artystyczne wypłacane jest w miesięcznych ratach. 
10. Wysokość stypendium artystycznego uzaleŜniona jest od wysokości budŜetu na  
       dany rok oraz dokonanych osiągnięć.  
11. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do: 

- wykonania przyjętego programu stypendium, 
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- przedstawiania, na Ŝądanie organu przyznającego stypendium, bieŜących wyników 
realizacji  programu,  

- przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz 
wykonania programu stypendium. 

12. Stypendium przyznaje się w ustalonej kwocie wypłaconej jednorazowo lub jako  
       świadczenie okresowe.  
13. Przyznający stypendium moŜe wstrzymać jego realizację jeśli stypendysta nie realizuje 

zobowiązań określonych w p. 4. 
14. Wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w drugim półroczu składa się do 31 

stycznia, a wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w pierwszym półroczu 

następnego roku oraz całorocznego na rok następny do 31 lipca kaŜdego roku. 
15. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje się dwa razy w roku: do dnia 30 kwietnia 

oraz do dnia 31 października. 
Wnioski o przyznanie stypendium całorocznego na rok następny rozpatruje się do dnia 31 

października. 
16. Rozdział stypendiów następuje po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami. 


