
 

 

Uchwała Nr X/226/2019 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów  

w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983  

z późn. zm.) 

 

 

Rada Miasta Rzeszowa  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla młodych twórców  

w zakresie twórczości artystycznej, które mają na celu wspieranie edukacji oraz rozwój 

młodzieży uzdolnionej artystycznie. 

 

§ 2 

1. Stypendium może zostać przyznane na okres 12 miesięcy, od stycznia do grudnia roku 

następującego po roku, w którym złożony został wniosek stypendialny.  

2. Stypendium może zostać przyznane osobie, która w dniu zamknięcia naboru wniosków 

o przyznanie stypendium nie ukończyła 26 roku życia, uzdolnionej artystycznie, 

wyróżniającej się talentem i osiągnięciami promującymi Gminę Miasto Rzeszów, 

uczącej się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej bądź studiującej na 

studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, pobierającej naukę 

w placówce zlokalizowanej na terenie Miasta Rzeszowa.  

3. Obowiązek pobierania nauki w Rzeszowie spełniony musi być przez kandydata do 

stypendium w chwili składania wniosku stypendialnego, jak również przez stypendystę 

przez cały okres pobierania stypendium. 

4. Wniosek złożony może zostać przez: 

1) szkołę, 

2) uczelnię, 

3) instytucję kultury, 

4) stowarzyszenie, związek twórczy bądź inny podmiot, którego działalność obejmuje 

zadania z zakresu kultury i sztuki. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do dnia 31 sierpnia za osiągniecia  

z okresu od dnia 1 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 30 czerwca 

roku, w którym składany jest wniosek (decyduje data wpływu). 

6. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 



1) dane podmiotu zgłaszającego,  

2) dane osobowe kandydata, 

3) informacje o artystycznych osiągnięciach kandydata, nie mniej niż 1 osiągnięcie,  

nie więcej niż 5 osiągnięć, potwierdzone stosownymi dokumentami np. dyplomami, 

wynikami konkursów, protokołami itp., 

4) opinię podmiotu składającego wniosek o kandydacie, 

5) ewentualne opinie o kandydacie innych podmiotów, o których mowa w ust. 4, 

6) plan pracy stypendysty na okres pobierania stypendium, 

7) uzasadnienie celowości przyznania stypendium, 

8) dokument poświadczający pobieranie nauki w szkole zlokalizowanej na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

7. Osiągnięcia artystyczne kandydata uzyskane powinny być w konkursach, zawodach, 

przeglądach itp. o zasięgu co najmniej regionalnym, w których udział wzięło nie mniej 

niż: 

1) 12 uczestników w przypadku konkursów, zawodów, przeglądów itp. 

indywidualnych bądź dla par (duetów), 

2) 8 zespołów, formacji itp. w przypadku konkursów, zawodów, przeglądów itp. dla 

zespołów, formacji itp. 

8. Wnioskodawca złożyć może w danym roku nie więcej niż 30 wniosków stypendialnych. 

9. Dla jednego kandydata w danym roku złożony może zostać 1 wniosek stypendialny. 

10. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione, mogą być 

uzupełnione w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich poprawienia 

bądź uzupełnienia. 

11. Wnioski złożone po terminie bądź bez podpisów osób uprawnionych, wnioski nie 

poprawione bądź nie uzupełnione mimo wezwania, jak również wnioski poprawione 

bądź uzupełnione błędnie, pozostawia się bez rozpoznania. 

12. Jeżeli brakami bądź nieprawidłowościami w złożonym wniosku dotknięte są 

poświadczenia uzyskania osiągnięć bądź poświadczenia charakteru konkursów, 

zawodów, przeglądów itp., wniosek nie zostaje pozostawiony bez rozpoznania o ile co 

najmniej 1 osiągnięcie poświadczone zostanie jako spełniające wymagania. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Komisja Stypendialna rozpatruje jedynie te 

osiągnięcia, które zgodne są z wymogami określonymi uchwałą. 

14. Za poprawność wniosku, jego uzupełnienie bądź złożenie wyjaśnień, a także 

poświadczenie spełniania warunków w odniesieniu do zgłaszanych osiągnięć 

kandydata, odpowiedzialny jest Wnioskodawca. 

15. Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, należy 

składać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 

11, 35-064 Rzeszów. 

 

§ 3 

1. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył szkołę podstawową  

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 

wakacji, a także po rozpoczęciu nowego roku szkolnego pod warunkiem 

kontynuowania w szkole ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie Miasta 

Rzeszowa. 

2. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył szkołę ponadpodstawową 

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 



wakacji, a także po rozpoczęciu nowego roku akademickiego pod warunkiem 

kontynuowania w nowym roku akademickim nauki na uczelni wyższej zlokalizowanej 

na terenie Miasta Rzeszowa. 

3. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył studia I stopnia 

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 

wakacji, a także po rozpoczęciu nowego roku akademickiego pod warunkiem 

kontynuowania w nowym roku akademickim nauki na studiach II stopnia na uczelni 

wyższej zlokalizowanej na terenie Miasta Rzeszowa. 

4. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył szkołę podstawową  

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 

wakacji do dnia 31 sierpnia, w przypadku kontynuowania w nowym roku szkolnym 

nauki w szkole ponadpodstawowej zlokalizowanej poza terenem Miasta Rzeszowa. 

5. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył szkołę ponadpodstawową 

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 

wakacji do dnia 30 września, w przypadku kontynuowania w nowym roku akademickim 

nauki na uczelni wyższej zlokalizowanej poza terenem Miasta Rzeszowa. 

6. Stypendysta, który w trakcie pobierania stypendium ukończył studia I stopnia 

zachowuje prawo do pobierania stypendium w niezmienionej wysokości w okresie 

wakacji do dnia 30 września, w przypadku kontynuowania w nowym roku akademickim 

nauki na studiach II stopnia na uczelni wyższej zlokalizowanej poza terenem Miasta 

Rzeszowa. 

7. Stypendysta zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Kultury, Sportu  

i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa o każdorazowej zmianie szkoły bądź uczelni 

wyższej w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przedkładając stosowne dokumenty 

potwierdzające zakończenie nauki w danej placówce i podjęcie jej w kolejnej. 

 

§ 4 

1. Prezydent Miasta Rzeszowa powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną  

w składzie: 

1) trzech przedstawicieli Komisji Rady Miasta Rzeszowa właściwej ds. kultury, 

2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

2. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów poszczególnym 

kandydatom. 

3. Komisja Stypendialna przedkłada Prezydentowi Miasta Rzeszowa listę wytypowanych 

kandydatów do stypendium oraz listę rezerwową kandydatów do stypendium. 

4. Kandydaci na liście rezerwowej wskazani są w kolejności do otrzymania stypendium. 

5. Prezydent Miasta Rzeszowa zatwierdza w drodze zarządzenia przedłożone listy. 

6. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. 

7. W przypadku przyznania stypendium, stypendysta zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia stypendysty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia przerwania realizacji planu pracy, wypłata stypendium może 

zostać przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wstrzymana. 

2. Wypłata stypendium zostaje wznowiona po ustaniu przyczyn wstrzymania. 



3. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku stwierdzenia 

ponownego bądź długotrwałego, trwającego dłużej niż 60 dni, przerwania realizacji 

planu pracy. 

4. Stypendyście, który jest czasowo niezdolny do realizacji planu pracy, a niezdolność ta 

została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawniony Zakład 

Opieki Zdrowotnej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności,  

nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach, do końca okresu 

na który stypendium zostało przyznane. 

5. Stypendysta zostaje pozbawiony stypendium w przypadku zaprzestania spełniania 

warunku pobierania nauki w szkole bądź na uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

6. Utrata stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło zaprzestanie pobierania nauki w szkole zlokalizowanej na terenie 

Miasta Rzeszowa. 

 

§ 6 

1. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta ze stypendystą. 

2. W przypadku stypendysty, który w chwili zawarcia umowy nie ukończył 18 roku życia, 

umowę w jego imieniu zawiera rodzic bądź inny opiekun prawny. 

3. Stypendysta w czasie trwania umowy zobowiązuje się do wyrażania zgody na bezpłatne 

użyczenie swojego wizerunku w przedsięwzięciach promocyjnych Miasta Rzeszowa. 

4. W przypadku rezygnacji stypendysty z zawarcia umowy stypendialnej, zostaje zawarta 

umowa z kolejnym kandydatem z listy rezerwowej kandydatów do stypendium, w miarę 

dostępności środków finansowych w danym roku. 

 

§ 7 

1. Wysokość środków finansowych na stypendia określa Rada Miasta Rzeszowa  

w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie. 

3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi: 

1) dla uczniów szkół podstawowych – 250 zł brutto, 

2) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 350 zł brutto, 

3) dla studentów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – 400 zł brutto. 

4. Wysokość stypendium dla danego stypendysty ustalana jest na dzień 1 stycznia danego 

roku, w którym wypłacane będzie stypendium. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 9 

Uchyla się uchwałę Nr XV/316/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września  

2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów  

w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości, z zastrzeżeniem, iż zachowuje 

ona moc w stosunku do stypendystów, którym przyznano stypendia na okres od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 



§ 10 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa 

 

 

 

Andrzej Dec 

  



 

UZASADNIENIE 

 

Sugestia dotycząca przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej zawarta 

została w „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa”. 

 

W celu wspierania rozwoju młodych artystów, podjęta została uchwała Nr XV/316/2015 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich 

wysokości. 

 

Uwzględniając jednakże wnioski płynące z realizacji ww. uchwały, a także mając na uwadze 

w szczególności reformę systemu oświaty, zasadnym jest podjęcie uchwały  

w zaproponowanym brzmieniu. 

  

Wsparcie finansowe Miasta Rzeszowa na rzecz młodych artystów stanowić będzie wyraz 

uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć, jak również pozwoli na dalszy, efektywny rozwój 

ich talentów. 

 

  



 Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr X/226/2019 

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK 

 

 

o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej dla: 

 

 

 

................................................................ 
       (imię i nazwisko) 

 
 

 

1. WNIOSKODAWCA 

1.1.Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………. 

1.2. KRS:…………………….., NIP: ……………………., REGON: ……………………….… 

1.3. Dokładny adres: …………………………………………………………………………….. 

tel. ………………………………………… fax. ……………………………………………….. 

e-mail: ……………………………… http://  ... ………………………………………………... 

 

 

2. KANDYDAT DO STYPENDIUM 
 

2.1.Imię i nazwisko: ………………………………….……………………………………..…… 

2.2. Adres zamieszkania: ul. ……………………………, miejscowość .....……………………… 

tel. ……………………………………….  

2.4. PESEL: …………………………………………..  

2.5. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………................................................ 

2.6. Adres właściwego Urzędu Skarbowego .............................................................................................. 

………………………………………………………………….......................................................... 



2.7. Nazwa banku i nr konta …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….......................................................... 

 

 

 

3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE KANDYDATA UZYSKANE OD 1 LIPCA …….. R.  
DO 30 CZERWCA …….. R. 
 

Lp. Osiągnięcie 
Data 

uzyskania 

   

   

   

   

   

 

4. UZASADNIENIE WNIOSKU 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. OPINIA O KANDYDACIE 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

...................................   ….............................. 
(pieczęć wnioskodawcy)    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



Zobowiązuję się do poinformowania Urzędu Miasta w Rzeszowie o zaistniałych 
okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub pozbawienia stypendium w zakresie 
twórczości artystycznej. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem danych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@erzeszow.pl. 

3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

6. Kandydatowi przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania,  

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. Inne dane osobowe podane przez kandydata nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa są 

podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

  

   
(podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego kandydata) 

 
Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej (wymienić): 

 

  

mailto:iod@erzeszow.pl


Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr X/226/2019 

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY 

 

I.  Dane osobowe do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych: 

       

1. Nazwisko:            

2. Imiona:             

3. Obywatelstwo:            

4. Data urodzenia:            

5. PESEL:             

6. Adres zameldowania: 
 

- kod pocztowy, miejscowość  

             

- ulica, nr domu  

             

- gmina  

             

9. Adres zamieszkania: 

 

- kod pocztowy, miejscowość  

             

- ulica, nr domu  

             

- gmina  

             

 

10. Dowód osobisty  (Seria i numer): 
 

             

11. Urząd Skarbowy  (właściwy do rozliczenia podatku): 

  
              

12. Narodowy Fundusz Zdrowia  (Oddział):       

 

             

 

II. Oświadczam, że jestem: 

- pracownikiem zatrudnionym w         ,    

       /nazwa zakładu pracy/ 

   w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nie określony/na czas określony do dnia            

   z wynagrodzeniem wyższym/niższym* od minimalnego wynagrodzenia  

- bezrobotnym 
- na urlopie wychowawczym od     do         

- ubezpieczony(a) w ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od dnia     

- uczniem/studentem*           

             

 numer legitymacji ucznia/studenta*          

 legitymacja wydana dnia     przez        

- posiadam inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych) podać jaki:   
             

Wnoszę/nie wnoszę *o zgłoszenie  mnie do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. 

* - niepotrzebne skreślić 

Niniejsze oświadczenie złożone jest Płatnikowi Stypendium w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych.  

 

 

Rzeszów, dnia             

Podpis stypendysty/rodzica/opiekuna 

prawnego niepełnoletniego stypendysty 


