
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2012 
Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 
 

Regulamin przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla 
 

§ 1. 
 

1. Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla, zwane dalej „stypendium” przyznawane jest 
osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną na terenie Miasta Przemyśla.  

2. Stypendium przyznaje się w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne, 
muzyka i taniec, teatr i film. 

3. O Stypendium Twórcze można ubiegać się wielokrotnie z uwzględnieniem zapisu 
zawartego w paragrafie 9 pkt.1. 

 
§ 2. 

 
Stypendia przyznawane są systemem konkursowym przez Prezydenta Miasta Przemyśla. 
 

§ 3. 
 
1. Stypendium przyznaje się w kwocie wypłacanej jednorazowo lub jako świadczenie 

okresowe na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy. 
2. Przekazanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przyznającym 

stypendium a stypendystą. 
3. Środki na wypłatę stypendium są zabezpieczone każdego roku w budżecie Miasta 

Przemyśla w dziale „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego”. 
4. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendium nie może przekroczyć 

sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na koniec roku 
poprzedzającego przyznanie stypendium. 

 
§ 4. 

 
Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium może je otrzymać wyłącznie na zrealizowanie 
określonego projektu w dziedzinach określonych w § 1 ust. 2 w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 
 

§ 5. 
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać we własnym imieniu zainteresowani 

artyści i twórcy. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać takie informacje jak: dane ogólne 

kandydata, wykształcenie, opis przedsięwzięcia objętego stypendium, informacje 
finansowe o przedsięwzięciu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych 



3. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja twórczości, np. katalogi, recenzje, 
opinie, płyty itp. W przypadku uczniów i studentów konieczna jest opinia szkoły, uczelni 
lub innego sprawującego opiekę środowiska. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium twórczego stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 6. 

 
1. Prezydent Miasta Przemyśla w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową do 

wytypowania stypendystów oraz zaproponowania ilości i wysokości stypendiów w 
ramach środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Przemyśla w dziale „Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego”.  

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
1) Prezydent Miasta Przemyśla lub upoważniona przez niego osoba – jako 

przewodniczący, 
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu lub osoba przez niego upoważniona, 
3) Dwóch przedstawicieli właściwej Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu wybranych 

spośród jej członków lub spośród przedstawicieli środowisk twórczych, 
4) Naczelnik Wydziału właściwego do spraw kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

 
3. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja będzie brać pod uwagę dorobek twórczy 

ubiegającego się o stypendium oraz cel artystyczny, którego realizacji ma służyć 
stypendium. 

4. Głosowanie mające na celu wytypowanie stypendystów prowadzone jest w trybie 
jawnym zwykłą większością głosów. 

 
§ 7. 

 
1. Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do: 

1) zrealizowania w terminie przyjętego programu stypendium, zgodnie z umową 
zawartą między stypendystą a przyznającym stypendium, 

2) przedkładania, na żądanie przyznającego stypendium, bieżących wyników realizacji 
stypendium lub okresowych sprawozdań, 

3) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium, 
które powinno zawierać: 
a) opis i efekt zrealizowanego przedsięwzięcia, 
b) zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia, w ramach 

otrzymanej kwoty stypendium. 
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych stypendysta może ubiegać się o przedłużenie 

terminu wykonania zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ust. 1. 
 

§ 8. 
 
Przyznający stypendium może wstrzymać jego wypłatę lub zażądać zwrotu wypłaconych 
pieniędzy, jeżeli stypendysta nie zrealizuje zobowiązań określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 3 lub 
otrzymał negatywną ocenę wyników, o których mowa w & 7 ust. 1 pkt 2. 
 



§ 9. 
 

1. Stypendysta może ponownie starać się o stypendium twórcze po upływie 3 lat od daty 
przyjęcia przez prezydenta rozliczenia z otrzymanego stypendium. 

2. Stypendysta, który nie wywiązał się z zobowiązań określonych w § 7 traci prawo 
ubiegania się o kolejne stypendium. 

 
§ 10. 

 
1. Stypendia przyznawane są raz w roku w terminie do 15 października. 
2. Wnioski o przyznanie stypendium w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Stypendium 

Twórcze” należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) do 15 września każdego roku. Jeżeli ostatni 
dzień składania wniosków przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem 
obowiązującym jest następny dzień roboczy. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje 
data stempla pocztowego. 

 
§ 11. 

 
Niniejsze zasady podlegają przekazaniu do środków masowego przekazu oraz umieszczeniu 
na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
 

§ 12. 
 

Obsługę organizacyjną stypendiów prowadzi Wydział właściwy do spraw kultury Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu. 
 
 
 


