
Załącznik nr 1 do Uchwały 

Zarządu  Powiatu Sztumskiego 

 Nr /2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie 

 o przyznanie  

Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego 

Zarząd Powiatu Sztumskiego, realizując uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego nr 

XXX/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.)  w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium 

Kulturalnego Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs o przyznanie Stypendium Kulturalnego 

Powiatu Sztumskiego w roku 2023. 

1. Stypendium przyznaje się na realizację określonego przedsięwzięcia/ projektu  

o charakterze artystycznym w roku 2023. 

2. O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.  

3. Stypendium przyznaje się indywidualnie osobom, których miejscem zamieszkania lub 

tworzenia jest Powiat Sztumski, a także tym którzy realizują przedsięwzięcia kulturalne 

dotyczące Powiatu Sztumskiego. 

4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie. 

5. Stypendium przyznawane jest w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 

Powiatu Sztumskiego i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów. 

6. Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 3000,00 zł brutto. 

7. Formularze wniosków o stypendium można pobierać ze strony 

https://bip.powiatsztumski.pl/  (zakładka Ogłoszenia). Na ww. stronie znajduje się 

również pełna treść Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu 

Sztumskiego. 

8. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków 

ich udzielania wynikających z  uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXX/231/2021 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium 

Kulturalnego Powiatu Sztumskiego. 

9.  Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Sztumie  albo wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub innego 

operatora  na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 

Sztum (z dopiskiem: Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego), albo wysłać za 

pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis certyfikatem 

kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Wnioski należy przesłać również w wersji 

elektronicznej na adres: edukacja@powiatsztumski.pl  

10. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2023 roku. W przypadku ofert 

wysłanych pocztą tradycyjną lub za pomocą innego operatora, o dochowaniu terminu 

decyduje data wpływu wniosku do urzędu. W przypadku ofert wysłanych przez ePUAP, 

termin składania ofert upływa 31 stycznia 2023 roku do godz. 23.59. 

11. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą 

rozpatrywane. 

12. Wnioski ocenia Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego. Komisja 

przedstawia swoje propozycje Zarządowi Powiatu Sztumskiego, który podejmuje 

decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż 30 dni  od otrzymania 

ww. propozycji. Od decyzji Zarządu Powiatu Sztumskiego nie przysługuje odwołanie. 

https://bip.powiatsztumski.pl/
mailto:edukacja@powiatsztumski.pl


13. Na stronie internetowej  https://bip.powiatsztumski.pl/ opublikowana zostanie 

informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta 

zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium.  

14. Informacji na temat konkursu o przyznanie Stypendium Kulturalnego Powiatu 

Sztumskiego  w roku 2023 udziela Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia. 

15. Zarząd Powiatu Sztumskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez 

podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

16. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników 

złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym. Załączniki są przechowywane  

w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia przez 3 lata od dnia ogłoszenia konkursu. 

  

https://bip.powiatsztumski.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego 

 

Wniosek o Stypendium Kulturalne Powiatu Sztumskiego 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Data i miejsce urodzenia  

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

3. PESEL  

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

4. Adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail  

................................................................................................................................................................... 

5. Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

 ................................................................................................................................................................... 

6. Numer  konta bankowego, na które w razie otrzymania Stypendium Kulturalnego, zostanie 

przekazana przyznana kwota: ……………………………………………………………………. 

       nazwa banku 

 

                          

 

7. Określenie dziedziny, w której ma być przyznane stypendium:………………………….. 

8. Uzasadnienie wniosku (informacja o dotychczasowym dorobku twórczym i artystycznym) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

9. Szczegółowy opis przedsięwzięcia kulturalnego: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 



10.Tytuł przedsięwzięcia kulturalnego: 

 

 .................................................................................................................................................................. 

11. Przewidywane rezultaty realizacji przedsięwzięcia kulturalnego w tym forma zaprezentowania 

efektów przedsięwzięcia mieszkańcom powiatu sztumskiego: 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

12.Termin realizacji przedsięwzięcia kulturalnego  

 

od ............................................... do ............................................ 

                       /dd-mm-rrrr/                        /dd-mm-rrrr/  

13. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia kulturalnego:  

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ................................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................................ 

14. Wnioskowana kwota stypendium …........................................................ zł 

15. Informacja na temat wcześniej uzyskanych stypendiów (proszę podać w którym roku i od kogo) 

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

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

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

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

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

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

Załączniki - zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego: 

1) co najmniej jedna rekomendacja od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub 

upowszechnianiem kultury, 

2) życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie 

upowszechniania kultury, 

3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie 

upowszechniania kultury (w tym w szczególności: katalogi wystaw indywidualnych, recenzje, opinie, 

kopie utworów lub dzieł, nagrania audio video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy, 

wyróżnienia itp.). 



Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego 

oświadczam, że: mieszkam / zajmuję się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr 

kultury na terenie Powiatu Sztumskiego / planowane przeze mnie przedsięwzięcie kulturalne  jest 

związane z Powiatem Sztumskim*. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach związanych z przyznanym 

stypendium, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U.2021 poz. 1062)  

*niepotrzebne skreślić  

 

........................................      .................................................. 

data, miejscowość            podpis wnioskodawcy 
 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem 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 119 z 04.05.2016) zw. dalej RODO, informujemy, iż Pani/Pana dane będą zbierane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

Stypendium Starosty Sztumskiego. W związku z tym:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przyznawaniem Stypendium Kulturalnego Powiatu 

Sztumskiego jest Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres: ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po adresem: iod@fioi.org 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzanie jest niezbędne  

w przypadku utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnego lub powiatowego programu wpierania osób 

fizycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zgodnie z uchwałą Nr XXX/231/2021 

Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu 

Sztumskiego oraz uchwałą nr…….Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/231/2021 Rady Powiatu 

Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których tu mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z 

Powiatem Sztumskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Sztumie; wskazany 

przez Panią/Pana bank w związku z realizacją płatności.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,  

- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,  

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

- przenoszenia danych osobowych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, Warszawa, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności  

z prawem przetwarzania danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwe ani rozpatrzenie wniosku, ani wypłata stypendium, dlatego w 

przypadku ich niepodania wniosek nie będzie rozpatrzony.  

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

........................................                  ................................................................... 

data, miejscowość              podpis wnioskodawcy 
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