Uchwała nr 647/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania
stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.
7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 406.)
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się regulamin przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Źródłem finansowania będą środki budżetowe przeznaczone na działalność Centrum Kultury.
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1150/XXXIX/2009 z dnia 23 września
2009 r.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie:

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych
warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
oraz opieką nad zabytkami

Uchwalenie nowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów
twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami spowodowane jest nowelizacją Ustawy
o organizowaniu

i

prowadzeniu

działalności

kulturalnej

z

dnia

25 października1991r.
Zmiany dotyczą:
1. okresu na który przyznawane są stypendia twórcze,
2. podmiotów, które mogą występować o przyznanie stypendium twórczego,
3. okresu na jaki wybierany jest przez Burmistrza skład komisji stypendialnej,
4. wysokości stypendiów twórczych,
5. zasady podawania informacji o przyznanych stypendiach twórczych
i realizacji stypendiów twórczych do wiadomości publicznej.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 647/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.
Regulamin przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

się

§1
1. W celu stworzenia artystom odpowiednich warunków do dalszej pracy i kształcenia
się, a także do podejmowania zadań twórczych, ustanawia się stypendia twórcze
i artystyczne Miasta i Gminy Piaseczno, zwane dalej „stypendiami”.
2. Stypendia przyznaje corocznie Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, na wniosek
Komisji Stypendialnej, zwanej dalej „Komisją”.
3. Komisję, odrębnym zarządzeniem, na okres do 4 lat, powołuje Burmistrz Miasta i
Gminy Piaseczno w następującym składzie:
1) przewodniczący – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
2) członkowie:
a) przedstawiciel Komisji Promocji Rady Miejskiej
b) przedstawiciel Centrum Kultury w Piasecznie
c) co najmniej trzech przedstawicieli środowisk twórczych.
4. Stypendium Twórcze może być przyznawane na rok, lecz nie częściej niż co dwa lata.
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§2
Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym,
stowarzyszeniom, fundacjom zrzeszającym artystów i twórców oraz instytucjom
artystycznym i instytucjom kultury realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie
twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury.
Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
1) literatura
2) muzyka
3) taniec
4) sztuki plastyczne
5) fotografia i film
6) teatr
7) architektura
8) muzealnictwo
9) regionalistyka
§3
Stypendia mogą być przyznawane osobom, stowarzyszeniom, fundacjom
zrzeszającym artystów i twórców oraz instytucjom artystycznym i instytucjom kultury
które wykazują się osiągnięciami twórczymi i osiągają sukcesy na terenie gminy,
kraju, a także poza jego granicami.
Podmioty, o których mowa w pkt. 1, o stypendium mogą ubiegać się dwukrotnie.
Warunki, które musi spełniać kandydat ubiegający się o stypendium twórcze:
1) Jest mieszkańcem gminy Piaseczno lub w przypadku stowarzyszeń, fundacji
zrzeszających artystów i twórców oraz instytucji artystycznych i instytucji kultury
członkowie zarządu są mieszkańcami Piaseczna od co najmniej 5 lat,
2) Wykazuje ponadprzeciętne zdolności w wybranej dziedzinie kultury i osiąga
sukcesy na terenie gminy i kraju,

3) Wykona w ustalonym terminie określone przedsięwzięcie
4) Przez swoją działalność twórczą będzie promował miasto i gminę Piaseczno

§4
Stypendium wynosi do 700 zł miesięcznie brutto i jest wypłacane w równych miesięcznych
ratach w okresie ustalonym w umowie. Przekazanie środków na stypendia następuje na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a stypendystą, stanowiącej załącznik nr 2
do Uchwały Nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

§5
Wnioski o przyznawanie stypendiów mogą składać:
1) Komisja Promocji,
2) Zainteresowani artyści i twórcy
3) Stowarzyszenia zrzeszające artystów i twórców
4) Instytucje artystyczne i instytucje kultury,
.
§6
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydatów (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, miejsce pracy lub nauki) a w przypadku grup osób dokumenty
rejestracyjne np. w przypadku stowarzyszenia dokumenty wynikające z ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) dane o dorobku twórczym lub artystycznym kandydata na stypendystę (życiorys
artystyczny),
3) plan działalności twórczej lub artystycznej stypendysty w okresie pobierania
stypendium,
4) dokumentację dodatkową z ostatnich 3 lat (fotokopie udokumentowanych osiągnięć
twórczych, popularyzatorskich, naukowych)
5) Kandydaci mogą przedstawić opinię branżowej instytucji lub związku twórczego na
temat twórczości kandydata.
§7
Złożony do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wniosek (adresowany do Burmistrza) zostaje
odrzucony w przypadku, gdy nie spełnia on wymogów formalnych lub wnioskodawca nie
dotrzymał terminu podanego do publicznej wiadomości.
§8
Komisja ocenia wniosek złożony w formie pisemnej, a także osobistą prezentację dorobku
i programu kandydata.
§9
Stypendia przyznaje się raz w roku.
§10

Osoba, stowarzyszenia, fundacje zrzeszające artystów i twórców oraz instytucje artystyczne i
instytucje kultury którym przyznano stypendium obowiązane są do:
1. Wykonania przyjętego programu stypendium
2. Przedstawienia przyznającemu stypendium miesięcznych sprawozdań z wykonania
programu
3. Przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykorzystania stypendium oraz
wykonania programu stypendium

§11
Przyznający stypendium może wstrzymać jego realizację, jeśli stypendysta nie realizuje
zobowiązań określonych w §10.
§12
1. Wnioski o przyznanie rocznego stypendium na rok następny należy składać do
31 lipca każdego roku.
2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno Komisja Stypendialna do dnia 30 listopada.
§13
Rozdział stypendiów następuje po zapoznaniu się ze wszystkim wnioskami.
§14
Raz do roku Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno składa Radzie Miejskiej informacje
o osobach, stowarzyszeniach, fundacjach zrzeszających artystów i twórców oraz instytucjach
artystycznych i instytucjach kultury którym przyznano stypendia twórcze i o wysokości tych
stypendiów.
§15
Informacja o przyznaniu rocznego stypendium twórczego podana będzie do publicznej
wiadomości na stronie www.kulturalni.pl oraz w lokalnej prasie w styczniu lub lutym
każdego roku.

