
UCHWAŁA NR XXXV/311/2014
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości 
artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7b ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej 
uczniom zajmującym się twórczością artystyczną, uzdolnionym artystycznie mieszkającym w Gminie Chełmek. 

§ 2. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

§ 3. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Chełmka w zależności od wysokości 
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria. 

2. Stypendium przyznawane jest w ustalonej wysokości i wypłacane kwartalnie przez okres roku 
kalendarzowego, na który zostało przyznane. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Chełmku 
w terminie do dnia 31 października danego roku (a na rok 2014 do 31 marca 2014 r.). 

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, 

2) dokładny adres szkoły kandydata, 

3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata (m. innymi: zaświadczenia 
potwierdzające udział w konkursach, wystawach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień), 

4) wskazanie celu stypendium związanego z działalnością artystyczną, 

5) opinię jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem, 

6) inne referencje.

3. Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał: 

a) I-III miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim; 

b) na uzasadniony wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku - w przypadku 
braku osiągnięć wymienionych w ust. 3a.

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół; 

2) dyrektor instytucji kultury oraz instytucji prowadzącej działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej; 

3) prezes stowarzyszenia twórczego lub innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną 
w dziedzinie twórczości artystycznej. 

§ 6. 1. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję, powołaną przez Burmistrza Chełmka w drodze 
Zarządzenia. 

2. Zakres i zasady działania komisji określa Burmistrz Chełmka w drodze Zarządzenia. 

§ 7. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Chełmka w drodze Zarządzenia, po rozpatrzeniu wniosków 
spełniających wymogi określone w § 4 oraz zapoznaniu się z protokołem powołanej komisji, o której mowa 
w § 6 ust.1. 

2. Zarządzenie o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości. 

3. Decyzja Burmistrza o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 
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4. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium określa umowa zawierana ze stypendystą. 

§ 8. Stypendysta nie może pobierać stypendium z innej jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chełmku

Marek Palka
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