
ZARZ1\DZENIE Nr Va8f NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A1 F\QlOtInl/u;l., 2017 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci POZytku 
Publicznego i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie szczegolowych 

warunk6w, trybu przyznawania i wysokosci stypendiow dla osob zajmuj~cych si~ 
tw6rczosci~ artystyczn~ oraz upowszechnianiem i animacj~ kultury. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
i:Cminn)111 (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 60 i 573) i "Regulaminu konsultowania z rad'l dzialalnosci pozytku publicznego 
Illb organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego 
\\ dziedzinach dotycz'lcych dzialalnosci statutowej tych organizacji", stanowi'lcego za1'lcznik 
do llchwaly Nr XCI11616/l0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
przyjycia "Regulaminu konsultowania z rad'l dzialalnosci pozytku publicznego lub 
organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 Ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego 
\\ dziedzinach dotycz'!cych dzialalnosci statutowej tych organizacj i" (Dz. U rz. Woj. 
Lodzkiego Nr 245, poz. 1982) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

S 1. Oglaszam przeprowadzenie w okresie od dnia 25 paidziemika 2017 r. do dnia 
g listopada 2017 r., konsultacji z Lodzk'l Rad'l Dzialalnosci Pozytku Publicznego 
i I. organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
/ dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektu 
llchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie szczegolowych warunkow, trybu przyznawania 
i wysokosci stypendiow dla osob zajmuj'lcych siy tworczosci'! artystyczn'l 
oraz upowszechnianiem i animacj'l kultury, stanowi,!cego za1'lcznik Nr 1 do niniejszego 
zarz<}dzenia. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego tresc stanowi za1'lcznik 
Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://bip.llm1.lodz.pll, na stronie intemetowej Urz~dll 
Miasta Lodzi i na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi, nie poiniej niz w dniu 
17 paidziemika 2017 r. 

§ 3. Konsllltacje, 0 ktorych mowa w § 1, byd,! przeprowadzane w formie skladania 
opinii i llwag na pismie z wykorzystaniem formlliarza, ktorego wzor stanowi za1'lcznik 
Nr 3 do niniejszego zarz,!dzenia. Formlliarz bydzie lldostypniony do pobrania na stronie 
internetowej Urzydu Miasta Lodzi oraz bezposrednio w siedzibie Wydzialu Kultury 
\\ Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydll Miasta Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialll Kllltllry 
\\ Depm1amencie Partycypacji Spolecznej i Kllitury Urz~du Miasta Lodzi. 



§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

<;' , 

\. <\'.PREZYDENT MIAST . . ",. 
; I. 

\. I " 

Hanna ZDANOWSKA 



Druk Nr 
Projekt z dnia 

UCHWALANR 

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia N r f(tJ87 NIl/I 7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnialll)A·rJl~/1I1c,9..., 2017 r. 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2017 r. 

w sprawie szczegolowych warunkow, trybu przyznawania i wysokosci stypendiow 
dla osob zajmuj~cych si~ tworczosci~ artystyczn~ oraz upowszechnianiem 
i animacj~ kultury. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 7b ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 25 pazdziernika 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 862), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Ustanawia sier stypendia dla os6b realizuj~cych okreslone przedsierwziercie 
w zakresie tw6rczosci artystycznej oraz upowszechniania i animacji kultury. 

§ 2. Szczeg6lowe warunki, tryb przyznawania stypendi6w, 0 kt6rych mowa 
\\ ~ 1. oraz ich wysokosc okresla "Regulamin przyznawania stypendi6w dla os6b 
zajll1ujqcych sier tw6rczosciC! artystyczn~ oraz upowszechnianiem i animacjC! kultury", 
stanO\viqcy zalC!cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. Wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na stypendia, 0 kt6rych mowa 
\\ § 1. berdzie corocznie ustalana przez Rader MiejskC! w Lodzi w uchwale budzetowej. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sier Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc uchwala Nr XLV/886112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2012 r., 
w sprawie szczeg610wych warunk6w, trybu przyznawania i wysokosci stypendi6w dla os6b 
zajmujqcych sier tw6rczosciq artystycznq oraz upowszechnianiem i animacjq kultury (Dz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz.2502), zmieniona uchwalC! Nr XIXl421115 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 pazdziernika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4468). 

§ 6. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzerdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Projektodawq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodnicz~cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zal'!cznik 

do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

Regulamin przyznawania stypendiow dla osob zajmuj~cych si~ tworczosci~ artystyczn~ 
oraz upowszechnianiem i animacj~ kultury 

Rozdziall. 
Postanowienia ogolne 

~ 1. 1. Stypendia mog,! bye przyznawane osobom realizuj,!cym przedsi<rwzi<rcia 
L zakresu tworczosci artystycznej oraz upowszechniania kultury. 

2. Projekt stypendialny z zakresu tworczosci artystycznej moze bye realizowany 
w szczegolnosci w takich dziedzinach sztuki jak: 

1) sztuki wizualne; 

2) sztuki projektowe; 

3) film; 

4) teatr; 

5) mllzyka; 

6) taniec: 

7) literatura. 

3. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury moze bye realizowany 
\\ szczegolnosci w zakresie: 

1) animacji kultury; 

2) organizacji wydarzen kulturalnych; 

3) edllkacji kulturalnej i artystycznej; 

4) badan nad kultur,!. 

4. Dopuszcza si<r realizacj<r projektow stypendialnych l'!cz'!cych tworczose artystyczn,! 
z dzialaniami z zakresu upowszechniania kultury. 

5. Projekt stypendialny musi bye realizowany na terenie miasta Lodzi. 

6. Stypendia maj,! wspierae rozwoj artystyczny kandydatow i obejmowae realizacj<r 
stworzonych przez nich przedsi<rwzi<re. 

7. Stypendia maj,! zach<rcae osoby zajmuj,!ce si<r tworczosci,! arty sty czn,! 
oraz upowszechnianiem kultury do wybierania Lodzi jako miejsca dzialan. 

8. Stypendium nie moze bye przyznane na: 

1) realizacj<r wszelkiego rodzaju prac dyplomowych; 



:2) zakup srodkow trwalych; 

_~ ) dolinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata. 

Rozdzial2. 
Uprawnieni do korzystania ze stypendium 

§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane tworeom i animatorom kultury, ktoryeh tworczose 
\Y)Toznia si~ wysokim poziomem artystyeznym. 

2. Stypendium jest przyznawane osobom, ktore nie przekroezyly trzydziestego piqtego 
roku zycia. 

3. Kandydat przed zlozeniem wniosku winien prowadzie dzialalnose tworczq lub 
zajmowae si~ upowszeehnianiem kultury na terenie Miasta Lodzi. 

4. Stypendium jest przyznawane niezalemie od innyeh wyromien, nagrod finansowyeh 
i stypendiow poehodzqeyeh z innyeh zrodel. 

Rozdzial3. 
Termin przyznawania stypendium 

§ 3. 1. Wnioski 0 przyznanie stypendiow sklada si~ raz w roku. 

2. Termin skladania wnioskow b~dzie kai:dorazowo oglaszany w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz~du Miasta Lodzi oraz na tabliey ogloszen wydzialu wlasciwego ds. kultury 
t rrz~du Miasta Lodzi. 

3. Stypendia przyznawane sq w systemie roeznym obejmujq okres od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia . 

.. L Wnioski 0 przyznanie stypendium sklada si~ w Urz~dzie Miasta Lodzi. Kai:dy wniosek 
winien bye zlozony w oddzielnej kopereie, na ktorej nale:zy napisac imi<r i nazwisko 
kandydata oraz dziedzin~ sztuki, ktorej dotyezy wniosek. Nie b~dq rozpatrywane wnioski, 
ktore zostanq zlozone alba wplynq po wskazanym terminie. W przypadku przeslania wniosku 
drogq pocztowq 0 terminie zlozenia wniosku deeyduje data wplywu do Urz~du Miasta Lodzi. 

5. lezeli ostatni dzien skladania wnioskow przypada na dzien uznany ustawowo za wolny 
od pracy, terminem obowiqzujqcym (rowniez w odniesieniu do wnioskow przesylanyeh drogq 
listownq) jest dzien roboezy nast~pujqcy po tej dacie. 

Rozdzial4. 

Wymagane dokumenty 

§ 4. 1. Kandydat winien poprawnie wypelnie formularz wniosku. 

2. Formularz powinien bye podpisany wlasnor~eznie przez kandydata. Dodatkowo 
()b()\\i~zkowo wymagana jest kopia formularza oraz wymienionyeh ponizej wszystkich 
zalqcznikow w wersji elektronieznej najednym nosniku CD/DVD. 

3. Szczegolowo opisany projekt powinien zawierae: glowny eel stypendium, program 
rcalizacji. 

4. Wszystkie informaeje dotyczqee przebiegu kariery artystyeznej (m.in. nagrody, 
wyroznienia) powinny bye zapisane ehronologieznie i dolqezone wraz z CV kandydata. 

5. Ponadto kandydat powinnien dolqczye do wniosku: 

1 ) harmonogram przewidywanyeh prae; 

2) kosztorys przedsi~wzi~cia; 

3) oswiadczenie dotyczqce zgody na przetwarzanie danyeh osobowyeh; 



4) dokumentacjy wlasnego dorobku artystycznego (filmy, katalogi wystaw, fotografie, plyty. 
publikacje) w formie elektronicznej. Objytose zapisanych na plycie materia16w nie moze 
przekroczye 300 MB; 

5) dwie rekomendacje os6b uznanych w danej dziedzinie (opiekuna artystycznego, dyrektora 
instytucji kultury, zwi'lZku tw6rczego lub innej organizacji) w formie papierowej, 
podpisane wlasnorycznie przez te osoby. Rekomendacje nie mog~ bye kserokopiami. 
Rekomendacje powinny dotyczye aktualnie skladanego programu zawartego we wniosku. 

Rozdzial5. 
Tryb rozpatrywania wnioskow i przyznawania stypendiow 

§ 5. 1. Oeena wniosk6w obejmuje: 

I ) oceny fOl'maln~ pod wzglydem poprawnosei i kompletnosei wniosku; 

2) oceny merytoryczn~ dokonan~ pod wzgl~dem stopnia realizaeji ee16w okreslonych 
w rozdziale 1. 

2. Zlozone wnioski s~ rozpatrywane pod wzgl~dem formalnym przez praeownik6w 
\\"ydzialu wlasciwego ds. kultury Urz~du Miasta Lodzi w terminie do 14 dni od daty 
zak0l1czenia naboru. 

3. Dopuszeza siy mozliwose uzupelnienia brak6w formalnyeh w terminie wskazanym 
w pismie wzywaj~cym do ieh uzupelnienia. 

4. Nieuzupelnienie brak6w formalnyeh w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacjy 
z ubiegania siy 0 stypendium. 

5. Wniosek nie b~dzie podlegal ocenie formalnej w przypadku gdy nie s~ spelnione 
\\arunki okreslone w rozdzialaeh 1, 4 ill. 

Rozdzial6. 
Sklad Komisji Stypendialnej 

§ 6. 1. Wnioski 0 przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, 
poY',olywana przez Prezydenta Miasta Lodzi, zwana dalej Komisj~. 

2. W sklad Komisji wchodz~: 

I) dyrektor wydzialu Urzydu Miasta Lodzi wlasciwego ds. kultury; 

2) przedstawiciele wydzialu Urzydu Miasta Lodzi wlasciwego ds. kultury (3 osoby); 

3) przedstawieiele Komisji Kultury Rady Miejskiej w Lodzi (2 osoby); 

4) przedstawiciele srodowiska tw6rczego (5-7 os6b). 

Rozdzial7. 
Organizacja i tryb pracy komisji stypendialnej 

§ 7. 1. W post~powaniu konkursowym Komisji Stypendialnej wyr6tnia siy etapy: 

I ) ocena formalna pod wzglydem poprawnosci i kompletnosci wniosk6w zgodna z kryteriami 
okrdlonymi w rozdzialach 1, 4 ill, po uprzednim przygotowaniu rekomendacji przez 
wydzial wlasciwy ds. kultury; 

~) occna merytoryczna wniosk6w dokonana odrybnie przez katdego czlonka Komisji 
nu indywidualnej kareie oceny merytorycznej; 

.3) okreslenie sredniej liczby pUnkt6w kandydata z dokladnosci~ do jednej setnej (iloraz sumy 
punkt6w przyznanych l~cznie przez wszystkich czlonk6w Komisji do liezby czlonk6w 
Komisji uczestnicz~cych w ocenie); 

4) sporz~dzenie listy rankingowej wniosk6w; 



5) przygotowanie - w oparciu 0 lokaty na liscie rankingowej wnioskow - listy kandydatow na 
stypendystow okreslaj~cej proponowan~ liczby przyznanych stypendiow przy 
uwzglydnieniu srodkow finansowych zabezpieczonych na ten cel w budzecie miasta Lodzi. 

2. Obrady Komisji Stypendialnej s~ niejawne. 

3. Komisja Stypendialna dokonuje wszelkich rozstrzygniyc przy obecnosci przynajmniej 
polo\\')' skladu Komisji. 

4. Wyniki swych prac Komisja Stypendialna przedstawia, w formie protokolu. 
Prezydentowi Miasta Lodzi. Protokol podpisuje Przewodnicz~cy Komisji. 

5. Ostateczn~ listy stypendystow zatwierdza Prezydent Miasta Lodzi. 

6. Kandydaci zostan~ powiadomieni 0 wyniku rozpatrzenia wnioskow w formie pisemnej 
I LIb drogq elektroniczn~. 

7. Obs1ugy organizacyjn~ Komisji Stypendialnej zapewnia wydzial wlasciwy ds. kultury 
Urz~du Miasta Lodzi. 

Rozdzial8. 
Wysokosc stypendi6w 

§ 8. 1. Stypendia przyznawane s~ jednorazowo. 

2. Wysokosc indywidualnego stypendium okresla siy na kwoty 10.000 zl. 

3. Stypendia wyplacane s~ w ramach srodkow budzetowych, okreslonych w uchwale 
budzetowej Miasta Lodz na dany rok. 

Rozdzial9. 
Obowi~zki stypendysty 

§ 9. Stypendysta zobowi~zany jest do: 

1 ) sprawozdania ze szczegolow~ dokumentacjq z wykonania przyjytego programu stypendium 
zgodnie z przedstawionym programem merytorycznym oraz harmonogramem, zalqczonymi 
do vvniosku: 

:2) przedstawienia, na zqdanie Prezydenta lub Komisji, biezqcych wynikow realizacji 
programu stypendium (lub w ustalonych terminach okresowych sprawozdaIi z wykonania 
tego programu). 

Rozdzial 10. 
Ponowne ubieganie si~ 0 stypednium 

§ 10. 1. Stypendysta moze ponownie starac siy 0 stypendium dla osob zajmuj~cych siy 
tworczosciq artystycznq oraz upowszechnianiem i animacjq kultury po up1ywie trzech lat od 
daty przyjycia rozliczenia z otrzymanego wczesniej stypendium. 

2. Warunkiem ponownego ubiegania si~ 0 stypendium jest poprawne rozliczenie 
poprzedniego stypendium. 

3. Stypendysci, ktorzy zostali wezwani do zwrotu calkowitej kwoty wyplaconego 
stypendium, z tytulu nieprawidlowej realizacji programu stypendium lub z tytulu 
niedopelnienia obowiqzkow Stypendysty, mog~ ponownie starac siy 0 stypendium dla osob 
zajmujqcych siy tworczosciq artystyczn~ oraz upowszechnianiem i animacjq kultury 
po uplywie piyciu lat od daty dokonania zwrotu stypendium. 

4. W przypadku nieotrzymania stypendium na dany projekt przez kolejne dwie edycje 
n~lstt?pny zlozony wniosek musi zawierac nowy projekt stypendialny. 

5. W przypadku zlozenia po raz trzeci tego same go wniosku, wniosek nie bydzie 
n 1Zpatrywany ze wzglydow formalnych. 



OGLOSZENIE 

Za1'lcznik Nr 2 
do zarz'ldzenia Nr t(D8!f /VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia If ~"·KI'.m11.a. 2017 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z Lodzk~ Rad~ Dzialalnosci Potytku Publicznego 

i z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie, 
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie szczegolowych warunkow, trybu 

przyznawania i wysokosci stypendiow dla osob zajmuj~cych sift tworczosci~ artystyczn~ 
oraz upowszechnianiem i animacj~ kultury. 

Konsultacje odbyd'l siy w okresie od dnia 25 paidziemika 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r., 
w formie skladania opinii i uwag na pismie z wykorzystaniem formularza, 
kt6ry - podobnie jak projekt uchwaly - bydzie dostypny na stronie intemetowej Urzydu 
Miasta Lodzi. w zakladce "Organizacje pozarz'ldowe" oraz bezposrednio w Wydziale Kultury 
\\ Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urzydu Miasta Lodzi przy 
til. Piotrkowskiej 102 (sekretariat I piytro, pok6j nr 2). Wypelniony formularz mozna 
przebzac: 
1, o~obiscie w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury 

L rZydu Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 102 (sekretariat I piytro, pok6j 
nr :2). w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi; 

.2) drog~ elektroniczn'l na adres: kultura@uml.lodz.pl. 

Opinie i uwagi przekazane w innej formie, zlozone przed dniem 25 paidziemika 2017 r., 
po dniu 8 listopada 2017 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie byd'l 
rozpatrywane. 



Za1llcznik Nr 3 
do zarzlldzenia Nr roo¥ IVII/I7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia l{ Pl,;J-.,J:/V""JI4l.... 2017 r. 

Forrnularz konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi sprawie 
szczegolowych warunkow, trybu przyznawania i wysokosci stypendiow dla osob 

zajmuj~cych si~ tworczosci~ artystyczna} oraz upowszechnianiern i anirnacja} kultury. 

Uwagi do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi 

Lp. Obecny zapis Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie 

(strona, §, ust~p punkt, 
podpunkt) 

I. 

, _. 

'. 

Opinia 0 projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi sprawie szczegolowych warunkow, 
trybu przyznawania i wysokosci stypendiow dla osob zajrnuja}cych si~ tworczoscia} 
art)'styczna} oraz upowszechnianiern i anirnacja} kultury wraz z uzasadnieniern: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(proszy podkreslic wlasciwll odpowiedz) 



Nazwa i adres organizacji pozarz~dowej zglaszaj~cej uwagilopinie oraz czytelnie 
wpisane imi't i nazwisko osoby wypelniaj~cej formularz: 

hvagi i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym anonimowo nie b'td~ 
rozpatrywane. 


