
UCHWAŁA NR 529/XXXVIII/2017 

RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 30 listopada  2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dla 

uczniów oraz określenia ich wysokości.  

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

z 2017 r. poz.1875) w związku z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu                            

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów   dla uczniów ciechanowskich 

szkół lub mieszkających w Ciechanowie, szczególnie uzdolnionym w zakresie twórczości artystycznej . 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, mają na celu wspieranie rozwoju  dzieci i młodzieży  

uzdolnionych  artystycznie.  

§ 2. 

1. Stypendia przyznawane są  dla pięciu uczniów  szkól podstawowych i średnich . 

2. Stypendium artystyczne może zostać przyznane mieszkańcowi Ciechanowa będącemu uczniem  

szkoły mającej swą siedzibę w innej miejscowości, jeśli swymi osiągnięciami przyczynia się do 

promocji miejsca zamieszkania.     

3.  Stypendia otrzymują uczniowie wyróżniający się   talentem artystycznym, którzy  swoimi 

osiągnięciami promują Miasto Ciechanów.  

 4. Stypendium ma charakter indywidualny.  

§ 3. 

1. Stypendium przyznawane jest na okres 10  miesięcy, od stycznia do grudnia danego roku 

kalendarzowego z wyłączeniem dwóch miesięcy wakacyjnych.  

2. Stypendium wypłacane jest  do 20 dnia każdego miesiąca w okresie, na który zostało przyznane na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a stypendystą a w przypadku osób 

niepełnoletnich, jego rodzicem lub prawnym opiekunem.  

§ 4. 

 1. Stypendium przyznaje się  na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do uchwały.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami,  

są składane do 30 grudnia danego roku poprzedzającego przyznanie stypendium.  

3. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać : 

1)  osoby ubiegające się o przyznanie stypendium,  a  przypadku osób niepełnoletnich ich rodzic lub 

opiekun prawny.   



2) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń , 

3) instytucja kultury lub stowarzyszenie twórcze.    

                                                                                                                

4. Wnioski złożone po terminie lub niewłaściwie wypełnione  pozostawia się bez rozpoznania.  

 5. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

 1) dane osobowe kandydata,  

2) informację o artystycznych osiągnięciach kandydata z roku składania wniosku, potwierdzonych 

odpowiednimi dokumentami,  

3) uzasadnienie celowości stypendium wraz z  planem pracy stypendysty lub opisem zamierzeń 

artystycznych w okresie pobierania stypendium,  

4) opinię szkoły, do której uczęszcza kandydat,  

5) zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z 

obowiązująca ustawą   o ochronie danych osobowych. 

  6. Do wniosku mogą zostać dołączone  opinie lub rekomendacje instytucji kultury, szkół, 

stowarzyszeń, związków twórczych. 

  7.  Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są do 15 stycznia  przez Zespół Oceniający 

powołany przez Prezydenta Miasta Ciechanów, w skład którego  wchodzą:  Przewodniczący Komisji 

Oświaty Rady Miasta Ciechanów,  Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Ciechanów 

oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta.                        

  8.  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Ciechanów na wniosek Komisji 

Oceniającej. 

9.  Decyzja Prezydenta ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.  

   
§ 5. 

 Miesięczna wysokość stypendium wynosi 200 zł. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.  

§  7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

                 Przewodnicząca 

Rady Miasta Ciechanów 

 

 /-/ Barbara Kornatowska 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

Projekt uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów artystycznych dla uczniów oraz określenia ich wysokości,  opracowany został na wniosek 

Komisji Oświaty Rady Miasta Ciechanów. Podjęcie uchwały umożliwi stworzenie systemu motywacji 

dla uczniów posiadających szczególne uzdolnienia artystyczne, którzy przez swoje osiągnięcia 

przyczyniają się do promocji miasta.  Finansowy wymiar stypendium ma na celu wsparcie 

uzdolnionych uczniów i  rodziców w realizacji ich zamierzeń artystycznych.  

 


