UCHWAŁA Nr LXVI/417/10
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem
kultury
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7b ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Kożuchów funduje corocznie stypendia dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną i upowszechnianiem kultury.
2. Zasady przyznawania stypendiów określa niniejsza uchwała.
§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy
Kożuchów, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub
upowszechniania kultury.
2. Stypendia mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom
działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę.
3. Stypendia są przyznawane w szczególności w związku z: zorganizowaniem wystawy lub
wernisażu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub
twórczego (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu), organizowaniem przedsięwzięcia lub
przygotowywaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.
§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo w wysokości do 2.000,00zł.
2. Beneficjent nie ma obowiązku rozliczenia się z wykorzystania stypendium.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje się raz w roku uchwałą Rady Miejskiej.
2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie stypendiów po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji
Stypendialnej.
3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Kożuchowa, wskazany
przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Kożuchowie zajmujący się sprawami kultury,
Dyrektor Centrum Kultury "Zamek", radni - członkowie Komisji Społeczno - Budżetowej Rady
Miejskiej w Kożuchowie.
4. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady Miejskiej, który kieruje jej pracami.
§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do Rady Miejskiej
w Kożuchowie.
2. Złożenie wniosku następuje na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski można składać w okresie od 1 do 31 stycznia każdego roku.
4. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek.
5. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie.
§ 6. 1. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski złożone w terminie i na odpowiednim formularzu.
Komisja może przeprowadzić rozmowy z wnioskodawcami.
2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do dnia 31 marca i przedkłada Radzie Miejskiej
opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom.
Opinia i wnioski Komisji nie są dla Rady wiążące.
3. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie stypendiów najpóźniej do dnia 30 czerwca.

4. Rada może zdecydować o nieprzyznaniu żadnego stypendium w danym roku z uwagi na
niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków.
§ 7. Po podjęciu uchwały stypendium wypłaca Burmistrz Kożuchowa.
§ 8. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

