UCHWALA NRXXV/376/20
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 24 1utego 2020 r.

w sprawie okreslenia szczegotowych warunkow i trybu przyznawania stypendiow osobom zajmujl}cym
si~

tworczoscil} artystycznl} i upowszechnianiem kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I, art. 41 ust. I i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorZ!)dzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 506, z p6in. zm.) w zwi~zku z art. 7b ust. 3 ustawy z dnia
25 paidziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Oz. U. z 2019 r.
paz. 1983, z p6in. zm.) oraz art. 4 ust. I, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 1ipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w
normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala siC(, co nastypuje:

§ I. I. W ce1u stworzenia warunk6w wsparcia d1a tw6rc6w i artyst6w oraz inspirowania ich
do podejmowania wai:nych spolecznie zadan z zakresu ku1tury, ustanawia siC( stypendium Miasta Bytomia d1a
os6b zajmuj!lcych siy tw6rczosci~ artystyczn!l, a taki:e upowszechnianiem kultury.
2. Szczeg6lowe warunki i tryb przyznawania oraz wysokosc stypendi6w osobom zajmujeycym siC(
tw6rczosci!l artystyczney oraz upowszechnianiem kultury okreslone sey w regulaminie . stanowi~cym zalqcznik
do uchwaly.

§ 2. Wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na powyi:sze stypendia jest okreslana corocznie
w budi:ecie Miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwala wchodzi w i:ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urzydowym
Wojew6dztwa S1qskiego.
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Zal~cznik

do uchwaly Nr XXV/376/20

Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 lutego 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendiow osobom zajmujqcym si~ tworczosciq artystycznst
i upowszechnianiem kultury

§ I. 1. Miasto Bytom ustanawia
i upowszechnianiem kultury.

stypendia

dla

os6b

zajmuj~cych

si~

tw6rczosci~

artystyczn~

2. Stypendia adresowane s~ do os6b wykazuj~cych si~ wyj~tkow~ aktywnosci~ tw6rcz~. reprezentuj~cych
wysoki poziom artystyczny.
3. Stypendia mog~ bye przyznane:
I) na realizacj~ przedsiC(WZiC(c artystycznych i kulturalnych rozumianych jako
nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dziela lub projekty;

no we,

dotychczas

2) na przedsi~wzi~cia zwi~ane z upowszechnianiem kultury w szczeg6lny spos6b dotyc~ce Bytomia;
3) na podj~cie dodatkowej edukacji artystycznej, studi6w, stazu, doskonalenie umiejcrtnosci i zdolnosci
tw6rczych.

§ 2. 1. Stypendia, o kt6rych mowa w § 1 przyznaje sicr osobom zajmuj~cym sicr tw6rczosci~ artystyczn~
i upowszechnianiem kultury, kt6rych miejscem zamieszkania w rozumieniu wl3Sciwych przepis6w Kodeksu
cywilnego jest Bytom.
2. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przyznanie stypendium okreslonego w § I osobie
mieszkailcem Bytomia, jesli projekt dotyczy Bytomia.

niebyd~cej

3. Realizowane w ramach stypendium przedsiywzicrcie powinno miec charakter tw6rczy i indywidualny.

§ 3. Stypendia przyznawane

s~

w trybie konkursu oglaszanego przez Prezydenta Miasta.

§ 4. Stypendia przyznawane s~ na okres nie dlutszy niz 12

miesi~cy.

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium nalezy skladac w terminie nie p6iniej niz do 31 pazdziemika roku
kalendarzowego na rok nastC(pny.
§ 6. I. Ogloszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzydu Miejskiego
w Bytomiu.
2. Ogloszenie o konkursie zawiera informacjy o:
I) przedmiocie konkursu;
2) terminie i miejscu skladania wniosk6w;
3) warunkach udzialu w konkursie;
4) procedurze i terminie rozstrzygnicrcia konkursu.
3. Do ogloszenia o konkursie

zal~cza

siC(:

1) regulamin konkursu;
2) wz6r wniosku o przyznanie stypendium.

§ 7. 1. Stypendia przyznawane

s~ w nast~puj~cych dziedzinach:

I) film;
2) interrnedia, projekty interdyscypliname i z wykorzystaniem nowych technologii;
3) literatura;
4) muzyka;

5) niematerialne dziedzictwo: folklor i tradycja;
6) upowszechnianie kultury;
7) taniec;
8) teatr;
9) sztuki wizualne;
I 0) wzornictwo.
2. Wniosek, kt6rego wz6r stanowic b((dzie zal~cznik ogloszenia o naborze do stypendi6w, sklada osoba
zainteresowana otrzymaniern stypendium. W przypadku niepelnoletnosci kandydata do stypendium wniosek
podpisuje jego przedstawiciel ustawowy .

§ 8. I . Stypendia wyplacane

s~

miesi((cznie na zasadach okreslonych w umowie ze

stypendyst~ .

2. Stypendium wynosi maksymalnie 800 zlotych brutto miesi((cznie.

§ 9. I. Wnioski
do stypendi6w.

o stypendium

nalezy

skladac

w terminie

okreslonym

w ogloszeniu

o naborze

2. Jezeli ostatni dzien skladania wniosk6w przypada w dzien uznany ustawowo za wolny od pracy lub
w sabot((, termin skladania wniosk6w uplywa w pierwszy dzien roboczy, nastypuj~cy po tym dniu.
3. Wnioski niekompletne, nieprawidlowo lub nieczytelnie wypelnione
7 dni od otrzymania wezwania do ich poprawienia.

mog~

bye uzupelnione w terminie

4. Wnioski zlozone po terminie lub bez podpis6w os6b uprawnionych, a takZe wnioski niepoprawione
pomimo wezwania, o kt6rym mowa w ust. 3, pozostawia si(( bez rozpoznania.

§ 10. Do wniosku o stypendiurn nalezy

dol~czyc :

I) szczeg6lowy opis projektu (program stypendium);
2) zyciorys artystyczny, portfolio lub inn~ dokumentacjy dorobku artystycznego wnioskodawcy z okresu
nieprzekraczaj~cego ostatnich pi((ciu )at;
3) opinie, rekomendacje i recenzje na temat artysty i planowanego projektu;
4) jesli projekt tego wymaga, zgod(( na realizacj(( przedsi((wzi((cia od wlasciciela rnleJsca, w kt6rym
planowane jest wydarzenie oraz umowy lub listy intencyjne od ewentualnych partner6w projektu.

§ 11. I. Wsttrpnej oceny formalnej dokonuje wlasciwa kom6rka Urzydu Miejskiego w Bytomiu
dot. kultury. Koilcowej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosk6w o przyznanie stypendium
dokonuje komisja stypendialna powolywana przez Prezydenta Miasta.
2. W sklad komisji wchodzi m .in.:
I) co najmniej trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta;
2) co najmniej jeden przedstawiciel wlasciwej komisji ds. kultury Rady Miejskiej w Bytomiu;
3) co najmniej jeden przedstawiciel bytomskiego srodowiska kulturalnego .
3. W sklad komisji nie mog~ wchodzic osoby, kt6re s~ powi~zane z wnloskodawcami stosunkiem
pokrewieilstwa, powinowactwa, sluzbowym oraz faktycznym tego rodzaju, ze mogloby to budzic w~tpliwosci
co do bezstronnosci.
4. Komisja dokonuje wszystkich rozstrzygnitrc przy obecnosci co najmniej polowy skladu.
5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos przewodnicz~cego komisji .
6. Komisja ocenia:
I) dotychczasowy dorobek tw6rczy i artystyczny wnioskodawcy;
2) program przedsiywzi((cia okreslonego we wniosku o stypendium.
7. Wyniki prac wraz z rekomendacj~ komisja przedstawia Prezydentowi Miasta.
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8. Ostateczn~ lister stypendyst6w zatwierdza Prezydent Miasta, kt6ry przyznaje stypendium w formie
decyzji administracyjnej.
9. Wyniki konkursu o przyznaniu stypendi6w zamieszcza sicr w Biuletynie Informacji Publicznej Urzcrdu
Miejskiego w Bytomiu
10. Z prac komisji

sporz~dza

sicr protok6l.

§ 12. 1. Osoba, kt6ra otrzymala stypendium na realizacjcr przedsicrwzicrcia zobowi~zana jest do podpisania
umowy stypendialnej w terminie okre5lonym w ogloszeniu o naborze do stypendi6w pod rygorem utraty prawa
do stypendium.
2. Osoba, kt6rej przyznano stypendium, zwana ,stypendyst~" jest zobowi~ana do:
I) wykorzystania stypendium na cele okreslone we wniosku oraz umowie stypendialnej;
2) wykonania przyjcrtego programu stypendium ;
3) przedstawienia

biez~cych

wynik6w realizacji stypendium na

4) przedstawienia w terminie ina warunkach okreslonych
stypendium oraz wykonania programu stypendium;

z~danie przyznaj~cego

stypendium;

w umowie sprawozdania z wykorzystania

5) umieszczenia w swojej biografii artystycznej , materialach promocyjnych, zaproszeniach, publikacjach,
katalogach itp., na stronie intemetowej lub mediach spolecznosciowych oraz w informacjach prasowych
i wywiadach informacji o tym, ze jest stypendyst~ Miasta Bytomia.
3. W przypadku przyznania stypendium w kwocie niiszej niz wnioskowana, stypendysta maze
proporcjonalnie zmniejszyc zakres programu stypendium, skladaj~c aktualizacjcr programu.
4. Stypendysta nie moze ponownie ubiegac sicr o stypendium przed zakonczeniem i rozliczeniem
przedsicrwzicrcia, na kt6re stypendium otrzymal.

5. W przypadku okolicznosci uniemoi:.liwiaj~cych terminowe wykonanie przedsicrwzicrcia, na kt6re zostalo
przyznane stypendium, Prezydent Miasta moze, na uzasadniony wniosek stypendysty, wyrazic zgodcr
na zmiancr terminu realizacji, co wymaga zawarcia aneksu do umowy stypendialnej.
nie

6. Prezydent Miasta moi:.e wstrzymac wyplatcr stypendium w przypadku stwierdzenia, ie stypendysta
sicr z postanowien umowy stypendialnej.

wywi~uje

7. Stypendysta, kt6ry nie wywi~zal sicr ze zobowi~zan okreslonych w umowie stypendialnej, traci prawo
do ubiegania sicr o kolejne stypendium przez okres trzech najblii:.szych lat.

§ 13. Wysokosc srodk6w finansowych na powyzsze stypendia okresla Rada Miejska w Bytomiu w uchwale
budzetowej na dany rok.

UZASADNIENIE
Projekt uchwaly jest realizacj(! dyspozycj i ustawowej art. 7b ustawy z dnia 25 paidziemika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej w zakresie mozliwosci przyznawania przez jednostki
samorZ'!du terytorialnego stypendi6w dla os6b zajmuj(!cych si~ tw6rczosci(! artystyczn(! oraz
upowszechnianiem kultury. Ustanowienie stypendi6w jest wynikiem gl~bokiego przeswiadczenia wladz
miejskich o koniecznosci i zasadnosci efektywnego wsparcia bytomskich artyst6w, kt6rzy pracuj(! na mark~
Bytomia jako silnego osrodka kultura1nego o skali regionalnej i krajowej.
Ustanowienie stypendi6w jest form'! realnej pomocy d1a artyst6w i dlugofalowym mechanizmem
skierowanym na zatrzymanie w Bytomiu utalentowanych mieszkanc6w i przyci'!ganie nowych. Skutki
finansowe ustanowienia stypendi6w okres1one b~d!! corocznie w budzecie Gminy . Bytom w dziale 921 :
,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".
Projekt uchwaly poddano konsultacjom spolecznym.
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