
UCHWAŁA NR XIII/172/2019
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta 
Suwałk dla dzieci i młodzieży

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, 1696, 2020) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci 
i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, 
teatr, literatura, sztuki plastyczne, film.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa ust. 1, określa 
Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci 
i młodzieży, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/172/2019

Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 30 października 2019 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) stypendium - stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane osobom 
uzdolnionym artystycznie, finansowane z budżetu Miasta Suwałk;

2) stypendysta - osoba, której przyznano stypendium;

3) Komisja stypendialna - komisję ustanowioną i działającą w oparciu o przepisy niniejszego 
regulaminu.

§ 2. 1.  Stypendia są wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć młodych mieszkańców 
Suwałk i mają pomóc w rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań oraz mobilizować do dalszej pracy.

2. Stypendia przyznawane są wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, 
reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym młodym osobom, 
działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film, 
uczęszczającym do suwalskich szkół i zamieszkałym w Gminie Miasto Suwałki, a swoimi 
osiągnięciami i działaniami promującym miasto Suwałki.

3. Stypendia mają charakter indywidualny i przyznaje się je raz w roku na realizację programu 
stypendium, którego wykonanie należy zakończyć do końca okresu, na który stypendium 
przyznano.

4. W ciągu roku może być przyznanych do dziesięciu stypendiów.

5. Program stypendium obejmuje doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych 
stypendysty oraz ich prezentację, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców 
miasta Suwałki.

§ 3. Obsługę organizacyjną programu stypendialnego, o którym mowa w niniejszym 
regulaminie, prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

II.  KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§ 4. Stypendia są formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego i może je otrzymać osoba, 

która spełnia następujące kryteria:

1) jest uczniem suwalskiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;

2) posiada Suwalską Kartę Mieszkańca;

3) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. 
osiągnęła znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach 
artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, promując 
jednocześnie miasto Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w roku, w którym 
składany jest wniosek;
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5) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Suwałki, prezentując swoje umiejętności oraz 
dokonania artystyczne, m.in. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich, 
projekcjach, prezentacjach, występuje z recitalami;

6) będzie realizowała w roku, na który przyznawane są stypendia, program stypendium 
obejmujący doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych.

§ 5. Osoby ubiegające się równocześnie o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk 
dla dzieci i młodzieży i o nagrodę Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, opieki nad zabytkami oraz ich wysokości 
ustanowionych uchwałą nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
mogą otrzymać w danym roku tylko jedno z powyższych tj. stypendium bądź nagrodę.

III.  TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§ 6. 1.  Prezydent Miasta Suwałk może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

2. Prezydent Miasta Suwałki może przyznać stypendium na pisemny wniosek:

1) samorządowych instytucji kultury działających na terenie miasta Suwałki;

2) stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta 
Suwałki;

3) suwalskich szkół.

§ 7. 1.  Podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, składają wniosek do Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesłać pocztą, w terminie do 15 grudnia każdego roku. 
Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Wnioski i załączona do nich dodatkowa dokumentacja nie będzie zwracana Wnioskodawcom.

§ 8. 1.  Weryfikacja wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1, przebiega dwuetapowo.

2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonuje Wydział Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

3. Oceny merytorycznej wniosków zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnym 
dokonuje Komisja Stypendialna powoływana na okres dwóch lat zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Suwałk.

§ 9. 1.  Posiedzenia Komisji zwołuje i jej obrady prowadzi Przewodniczący Komisji.

2. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 składu 
osobowego Komisji.

3. Posiedzenia Komisji odbywać się będą nie później niż do 31 stycznia roku następującego po 
złożeniu wniosków.

4. Członkowie Komisji reprezentujący wnioskodawcę nie biorą udziału w ocenie złożonego 
przez Wnioskodawcę wniosku.

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

6. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisji wyniki rozpatrzenia wniosków przedstawiane są 
Prezydentowi.

7. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Stypendialnej oraz komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwej do spraw 
kultury. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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8. Prezydent Miasta Suwałki zastrzega sobie prawo nieprzyznania w danym roku 
kalendarzowym stypendiów.

9. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

§ 10. 1.  Wysokość środków przeznaczonych na stypendia określa co roku Rada Miejska 
w Suwałkach w uchwale budżetowej.

2. Stypendium może być przeznaczone na m.in.: pokrycie kosztów związanych z udziałem 
w konkursach, festiwalach, lekcjach mistrzowskich, kursach, warsztatach, szkoleniach, zakup 
materiałów i usług, zakup sprzętu muzycznego, wyposażenia, strojów 
scenicznych, wynajem pomieszczeń, promocję, reklamę.

IV.             WYPŁATA STYPENDIÓW
§ 11. Stypendia są wypłacane z budżetu Miasta Suwałk w ramach środków zarezerwowanych 

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na dany rok budżetowy. Kwota ta może 
być powiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 12. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej. Ramowy wzór umowy 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 13. Wypłata stypendiów dokonywana będzie w dwóch transzach na konto wskazane przez 
stypendystę:

1) pierwsza transza w terminie do 28 lutego w roku następującym po złożeniu wniosku 
o stypendium,

2) druga transza w terminie do 30 sierpnia w roku następującym po złożeniu wniosku 
o stypendium.

§ 14. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia, w ciągu 30 dni od zakończenia okresu 
stypendium, sprawozdania z realizacji programu stypendium w kancelarii ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesłania pocztą (decyduje data wpływu do 
Urzędu Miejskiego).

§ 15. Osoba, która otrzymała stypendium, zobowiązana jest do godnego reprezentowania Miasta 
Suwałki oraz informowania w materiałach prasowych i promocyjnych, że jest stypendystą 
Prezydenta Miasta Suwałk.

V.  UTRATA STYPENDIUM
§ 16. 1.  Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:

1) przestał być uczniem suwalskiej szkoły;

2) zmienił miejsce zamieszkania na inne niż miasto Suwałki;

3) zaprzestał realizacji programu stypendium;

4) zrzekł się prawa do stypendium;

5) przestał spełniać inne wskazane § 4 kryteria przyznania stypendium.

2. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, stypendysta lub jego rodzice/opiekunowie 
prawni, w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, winni 
zawiadomić pisemnie Wydział Kultury i Sportu Urzędy Miejskiego w Suwałkach.

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje ze skutkiem natychmiastowym po wpłynięciu 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 lub pozyskaniu informacji przez Urząd Miejski 
w Suwałkach.
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4. W przypadku niezłożenia przez stypendystę (jego opiekunów prawnych) lub Wnioskodawcę 
informacji o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1, stypendium wypłacone do czasu złożenia 
takiej informacji traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego 
zwrotu.

Id: 5A14B2CA-A0B4-4B14-A2B5-5D1763F5CBE6. Podpisany Strona 4 z 4



Załącznik Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr XIII/172/2019

Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 30 października 2019 r.

Wniosek
o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk

dla dzieci i młodzieży
ramowy wzór

CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia

Nazwisko:
Imię/imiona:

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia

Miejscowość:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego:

CZĘŚĆ C. Informacje o podmiocie wnioskującym o stypendium*:

Nazwa podmiotu:
Klasa/grupa/zespół:

CZĘŚĆ D. Numer Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Numer Suwalskiej Karty Mieszkańca:

CZĘŚĆ E. Wnioskuję o przyznanie stypendium za:

1. Osiągnięcia artystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych w roku, w którym 
składany jest wniosek)

Lp. Osiągnięcia ucznia:

Wykaz załączonych dokumentów:

potwierdzających osiągnięcia kandydata (potwierdzonych za zgodność z oryginałem - 
pieczątka podmiotu wnioskującego o stypendium*, pieczęć za zgodność oraz data i podpis osoby 
potwierdzającej)

Lp. Dokument

CZĘŚĆ F. Informacje o programie stypendium:
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Opis zakresu realizacji stypendium wraz z planowanymi rodzajami wydatków:
Harmonogram:
Zakładane rezultaty:

CZĘŚĆ G. Informuję, że uczeń otrzymywał/nie otrzymywał** stypendium, finansowane 
z budżetu Miasta Suwałki lub finansowane/współfinansowane z budżetu Miasta Suwałki i ze 
środków Unii Europejskiej, za ww. osiągnięcia w latach … .

………………………………………………..

Data i podpis Wnioskodawcy

* Samorządowa instytucja kultury działająca na terenie miasta Suwałki/stowarzyszenie lub 
inny podmiot działający w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Suwałki/suwalska szkoła.

** Niewłaściwe skreślić.

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z późn. zm.) - (RODO) 
informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych ucznia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Prezydent 
Miasta Suwałk, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: 
iod@um.suwalki.pl ; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży 
złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium 
artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży i niniejszą uchwałą oraz 
dokonania czynności w związku z ewentualnym przyznaniem stypendium;

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
kategorii archiwalnej BE-5;

5) w każdej chwili uczeń lub rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych podanych we 
wniosku, ich sprostowania, ograniczenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;

6) uczniowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 
procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium złożonego zgodnie z Uchwałą Nr 
XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla 
dzieci i młodzieży i niniejszą uchwałą oraz dokonaniem czynności w związku z ewentualnym 
przyznaniem stypendium;

8) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania;

9) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w innym celu niż podano we wniosku;

10) pozyskane dane osobowe ucznia nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika do Uchwały Nr XIII/172/2019

Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 30 października 2019 r.

UMOWA
o realizację stypendium w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk

dla dzieci i młodzieży na rok 2019
ramowy wzór

zawarta w dniu …………… w Suwałkach pomiędzy:

Miastem Suwałki, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwałk
przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Suwałk
a

................................................ zam. …..………………….., legitymujący się odpowiednio 
dowodami osobistymi nr ……..…………………, nr PESEL: …………………………..,
(rodzice/opiekunowie prawni)
zwani dalej „Opiekunami prawnymi”, działający w imieniu …………………., zwanej/-ym dalej 
„Stypendystą/-ką” o następującej treści:

§ 1. Strony zgodnie oświadczają, że  niniejsza umowa została zawarta na podstawie i na 
zasadach określonych w uchwale nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego 
Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży.

§ 2. Miasto oświadcza, że przyznaje Stypendyście/-stce stypendium roczne w wysokości ............ 
zł  (słownie złotych: …………….. 00/100) brutto w celu zrealizowania przez Stypendystę/-kę 
programu stypendium obejmującego doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych.

§ 3. W okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 Stypendysta/-ka jest 
zobowiązany/-a do:

1) zrealizowania programu stypendium zgodnie ze złożonym wnioskiem będącym załącznikiem nr 
2 do uchwały,

2) osiągnięcia następujących rezultatów:

a) ……………………………………..,

b) …………………………………......,

3) informowania w materiałach prasowych i promocyjnych, że jest stypendystą/-ką Prezydenta 
Miasta Suwałki,

4) zakończenia realizacji stypendium oraz złożenia sprawozdania końcowego,

5) złożenia do Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach pisemnego 
sprawozdania z realizacji programu stypendium z opisem wykonania zadania uwzględniającego 
informacje z realizacji zakładanego celu określonego w § 2 i osiągniętych rezultatów, o których 
mowa w § 3 pkt. 2,

6) powiadomienia o wystąpieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających terminowe 
wykonanie lub rozliczenie stypendium.
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§ 4. 1.  Stypendium, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, wypłacone zostanie 
Stypendyście/-stce na rachunek bankowy nr ……  ……………………. do dnia ………   ………. r.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.

§ 5. 1.  Stypendysta/-ka jest zobowiązany/-a przedstawić sprawozdanie z realizacji stypendium 
wraz załącznikami w ciągu 30 dni od zakończenia okresu stypendium.

2. Pracownicy Wydziału Kultury i Sportu  Urzędu Miejskiego
w Suwałkach dokonują oceny przedłożonego sprawozdania w terminie
do 14 dni od daty wpływu sprawozdania do urzędu. W okresie tym Stypendysta/-ka może być 
zobowiązany/-a do złożenia dodatkowych wyjaśnień, wprowadzenia stosownych uzupełnień lub 
dokonania korekty sprawozdania.

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Stypendysta/-ka jest zobowiązany/-a
do dokonania odpowiednich  uzupełnień lub korekty złożonego sprawozdania.

4. Brak uzupełnienia lub korekty złożonego sprawozdania w terminie, o którym mowa
w ust. 3 może stanowić podstawę do niezatwierdzenia sprawozdania, co może skutkować     
koniecznością zwrotu środków finansowych otrzymanych w ramach stypendium.

§ 6. Umowę uznaje się za wykonaną w przypadku zrealizowania celu określonego w § 2 oraz 
programu i rezultatów stypendium określonych w § 3, a także złożenia w terminie kompletnego 
sprawozdania z realizacji stypendium oraz wypełnienia wszystkich obowiązków przez 
Stypendystę/-kę.

§ 7. W przypadku niewywiązywania się Stypendysty/-ki z któregokolwiek z postanowień 
niniejszej umowy Miasto jest uprawnione do  natychmiastowego rozwiązania umowy,  
z jednoczesnym żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych, w szczególności 
w przypadkach:

1) nieterminowego dostarczenia lub nie złożenia pisemnej informacji z przebiegu realizacji 
stypendium,

2) stwierdzenia, że przebieg realizacji stypendium jest niezgodny z przedstawionym wnioskiem 
o stypendium,

3) gdy wyniki przeprowadzonej przez Miasto kontroli wykażą niezgodność pomiędzy stanem 
faktycznym realizacji przedsięwzięcia twórczego, a przedłożonymi przez Stypendystę/-kę 
informacjami z realizacji przedsięwzięcia twórczego.

§ 8. 1.  Umowa jest zawarta na czas określony od dnia ………………… r.
do dnia 31 grudnia ………….. r.

2. Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia uchwały
nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
ustanowienia i zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci 
i młodzieży, przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd
w Suwałkach.

§ 11. Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

                          MIASTO                                                     STYPENDYSTA/-KA
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Uzasadnienie

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 7b ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, 1696, 2020) jednostki samorządu terytorialnego mogą
przyznawać stypendia dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną oraz
upowszechnianiem kultury i sztuki.

Celem podjęcia niniejszej Uchwały jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej
artystycznie, uczącej się w suwalskich szkołach, zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Suwałki
i odnoszącej sukcesy w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki
plastyczne, film.

Stypendium stanowić będzie wyraz uznania dla ogromnej pracy, którą wykonują młodzi
ludzie, doskonaląc swój talent i umiejętności, a także dla sukcesów odnoszonych przez nich
w konkursach oraz na festiwalach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie dla ich wkładu
w promocję miasta Suwałki. Stypendium będzie motywacją do dalszej pracy nad własnym
talentem, jak również stanowić będzie wymierne wsparcie finansowe. Zgodnie z regulaminem
stypendysta realizował będzie za otrzymane pieniądze program podnoszenia swoich
umiejętności artystycznych i twórczych, tj. będzie mógł je przeznaczyć na m.in. pokrycie
kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, lekcjach mistrzowskich, kursach,
warsztatach, szkoleniach, zakup materiałów i usług, zakup sprzętu muzycznego, wyposażenia,
strojów scenicznych, wynajem pomieszczeń, promocję, reklamę.

Podjęcie niniejszej Uchwały pozwoli na rozwój artystyczny młodych uzdolnionych
mieszkańców Suwałk, stwarzając im odpowiednie warunki do dalszego doskonalenia warsztatu
artystycznego, a w przyszłości możliwość zatrudnienia w miejskich instytucjach kultury.
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