
UCHWAŁA NR XVIII/237/2020 
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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 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) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stypendium – stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane dzieciom 
i młodzieży uzdolnionym artystycznie, finansowane z budżetu Miasta Suwałk;”; 

2) w § 4 załącznika pkt 2 i pkt 3 uchyla się; 

3) w załączniku § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Decyzję o przyznaniu stypendium wydaje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Stypendialnej oraz komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwej do spraw 
kultury.”; 

4) w załączniku w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„W 2020 roku posiedzenie Komisji odbędzie się nie później niż do 30 kwietnia.”; 

5) w załączniku § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia określa co roku Rada Miejska 
w Suwałkach w uchwale budżetowej. Stypendium może być przyznane w kwocie od 3000 zł 
do 5000 zł.”; 

6) w załączniku § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. 1. 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. 

2. W 2020 roku wypłata pierwszej transzy stypendiów nastąpi do 31 maja.”; 

7) w załączniku tytuł V. Utrata stypendium uchyla się; 

8) w załączniku § 16 uchyla się; 

9) Załącznik Nr 1 do Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

10) Załącznik Nr 2 do Załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  
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§ 3. 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 Nr 1 do uchwały Nr XVIII/237/2020 

Rady Miejskiej  w Suwałkach 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Wniosek 
o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk 

dla dzieci i młodzieży 
ramowy wzór 

CZĘŚĆ A. Dane osobowe 

Nazwisko: 
Imię/imiona: 
PESEL: 

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania 

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. Wnioskuję o przyznanie stypendium za: 

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

 
Lp. Osiągnięcia: 
  
  
  
  

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 E. Informacje o programie stypendium: 

Opis zakresu realizacji stypendium wraz z planowanymi rodzajami wydatków: 
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Harmonogram: 
Zakładane rezultaty: 

CZĘŚĆ F. 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 uchwały Nr XVIII/237/2020 

Rady Miejskiej  w Suwałkach 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

UMOWA 
o realizację stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk 

dla dzieci i młodzieży na rok 2020 
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 …………………., zwanym/-ej 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, zmienionej uchwałą nr ………. Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia …………... 

§ 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 stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1; 

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 ……………………. w następujący sposób: 

1) pierwsza transza w terminie do 31 maja w roku następującym po złożeniu wniosku 
o stypendium, 

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

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. 1.  Stypendysta/-ka traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku gdy:  

1) przestał/-a być uczniem suwalskiej szkoły; 

2) zmienił/-a miejsce zamieszkania na inne niż miasto Suwałki; 

3) zaprzestał/-a realizacji programu stypendium; 

4) zrzekł/-a się prawa do stypendium; 

5) nie wywiązuje się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, w szczególności 
w przypadkach: 

a)  nieterminowego dostarczenia lub niezłożenia pisemnej informacji z przebiegu realizacji 
stypendium, 

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

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

2. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, Stypendysta/-ka (jego/jej Opiekunowie 
prawni) lub Wnioskodawca, w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w ust. 1, są zobowiązani zawiadomić pisemnie Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. 

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta Suwałk. 

4. W przypadku niezłożenia przez Stypendystę/-kę (jego/jej 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/-ka 
zobowiązany/-a jest do jego zwrotu wraz z odsetkami. 
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§ 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 pod rygorem nieważności. 

§ 10. 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, 
zmienionej uchwałą nr ………. Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia …………..., przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

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

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

MIASTO                                                           STYPENDYSTA/-KA
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej Uchwały podyktowane jest koniecznością uwzględnienia wszystkich
elementów delegacji ustawowej zawartej w Uchwale 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.

Z uwagi na zakwestionowanie przez organ nadzoru niektórych zapisów w/w uchwały,
wprowadza się zmiany, wymienione w § 1 niniejszej uchwały. Dotyczą one m.in. prawidłowego
określenia wysokości stypendium w Regulaminie przyznawania stypendiów, tj. określenia
wysokości jednostkowego stypendium oraz usunięcia § 10 Regulaminu, który reguluje utratę
przyznanego stypendium. Ponadto, w związku z ostatnimi rozstrzygnięciami sądów z różnych
województw, usunięte zostaje kryterium kwalifikujące do ubiegania się o stypendium, tj.
konieczność uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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