DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 29 stycznia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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Data: 2014-01-29 14:01:48

OBWIESZCZENIE NR 1
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 28 stycznia 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających
uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XL/527/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie
Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 25, poz. 403), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
uchwałą nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany
zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2013r., poz. 401), zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3
uchwały Nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany
zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2013r., poz. 401), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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Załącznik
do obwieszczenia Nr 1
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 28 stycznia 2014r.
UCHWAŁA NR XL/527/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie
Świebodzin
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 a ust. 3 i 7 b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb udzielania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów za
twórczość artystyczną i działalność kulturalną, wspierających uzdolnione artystycznie osoby oraz szczegółowe
zasady i tryb udzielania nagród za twórczość artystyczną i działalność artystyczną w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków na zadania wymienione w § 1 określa Rada Miejska w Świebodzinie w uchwale
budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
_________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Świebodzin przedstawia Burmistrz
Świebodzina.
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej umożliwia
przyznawanie stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury według zasad określonych przez organ samorządu w drodze uchwały.
Niniejsza uchwała określa zasady i tryb udzielania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów za twórczość
artystyczną i działalność kulturalną, wspierających uzdolnione artystycznie osoby, oraz szczegółowe zasady
i tryb udzielania nagród za twórczość artystyczną i działalność kulturalną.
Uchwała określa między innymi podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium lub
nagrody, terminy składania wniosków oraz wysokość stypendium i nagrody. Decyzję o przyznaniu stypendium
lub nagrody podejmuje Burmistrz Świebodzina.
Przewiduje się, że na realizację wydatków związanych z wypłatą stypendiów artystycznych i nagród za
osiągnięcia artystyczne w budżecie Gminy Świebodzin na 2010 rok należy zabezpieczyć środki w wysokości
15.000zł.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/527/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 24 lutego 2010r.
Regulamin
określający szczegółowe zasady i tryb udzielania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
wspierających uzdolnione artystycznie osoby za twórczość artystyczną i działalność kulturalną, oraz
szczegółowe zasady i tryb udzielania nagród za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na terenie
Gminy Świebodzin
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zwane dalej „stypendium artystyczno-kulturalnym”;
2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród Burmistrza Świebodzina za twórczością artystyczną,
upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, zwane dalej "nagrodą Burmistrza Świebodzina za całokształt pracy
artystyczno-kulturalnej";
3) szczegółowe zasady i tryb wstrzymywania i pozbawiania stypendiów o których mowa w pkt 1.
§ 2. 1. Celem stypendium artystyczno-kulturalnego jest wsparcie uzdolnionych artystycznie uczniów,
studentów (słuchaczy kolegiów), zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Świebodzin zajmujących się
twórczością artystyczna, upowszechnianiem lub ochroną dóbr kultury, którzy ukończyli IV klasę szkoły
podstawowej i nie ukończyli 25 roku życia, a swoimi osiągnięciami promują gminę Świebodzin.
2. Celem nagrody Burmistrza Świebodzina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej jest wyróżnienie i
uhonorowanie artystów, oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promowali Gminę
Świebodzin lub obszarem swego działania obejmowali rozwój, upowszechnianie i dziedzictwo kulturowe.
Rozdział 2
Kryteria
§ 3. 1. Stypendium o którym mowa w § 2 ust 1 może być przyznane uczniom, którzy mogą poświadczyć
znaczące osiągnięcia na polu artystyczno-kulturalnym (laureaci konkursów), poprzedzające złożenie wniosku
i kontynuującym swój rozwój w tym kierunku lub osobom rokującym osiągnięcie wysokich wyników
w przyszłości.
2. Do wniosku należy również dołączyć rekomendacje do przyznania stypendium co najmniej 1 osoby
kompetentnej w danej dziedzinie, która m.in. potwierdzi zdolności i osiągnięcia potencjalnych stypendystów
a przede wszystkim zasadność przyznania stypendium.
§ 4. Dodatkowym kryterium przemawiającymi za przyznaniem stypendium, będzie występowanie
okoliczności, które utrudniają rozwój i osiąganie wysokich wyników, w szczególności: niepełnosprawność,
patologie w rodzinie, ubóstwo, itp.
§ 5. 1. Warunkiem przyznania stypendium jest przyjęcie i przedłożenie wraz z wnioskiem przez
stypendystę programu stypendialnego na okres 10 miesięcy.
2. Program stypendium określa w szczególności:
1) cele na jakie zostaną przeznaczone środki otrzymywane w ramach stypendium;
2) sposób realizacji wyznaczonych celów;
3) termin osiągnięcia wyznaczonych celów.
3. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części
lub całości programu stypendium.
§ 6. 1. Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w § 2 ust 2 jest umotywowanie i poświadczenie
przez wnioskodawcę całokształtu pracy artystyczno – kulturalnej.
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2. Nagroda może być przyznana osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
i ochroną dóbr kultury.
3. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców.
Rozdział 3
Tryb przyznawania
§ 8. O przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) pełnoletni uczniowie;
2) rodzice lub pełnoprawni opiekunowie;
3) dyrektorzy szkół;
4) instytucje kultury;
5) stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje
zadania w dziedzinie kultury i sztuki.
§ 9. O przyznanie nagrody Burmistrza Świebodzina za całokształt pracy artystyczno – kulturalnej mogą
wystąpić:
1) instytucje kultury;
2) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki;
3) przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie w imieniu Rady.
§ 10. 1. Wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w terminach:
1) do 15 lutego danego roku o stypendium artystyczno-kulturalne;
2) do 10 maja danego roku o nagrodę Burmistrza.
W 2010 roku wnioski o stypendium artystyczno-kulturalne na 2010r., można składać do dnia 15 marca
2010 roku.
2. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Wnioski niekompletne i nie spełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje „Komisja ds. stypendiów kulturalnych Gminy
Świebodzin” powołana przez Burmistrza Świebodzina zwana dalej „Komisją” w składzie:
1) Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Świebodzinie;
2) Przedstawicieli Rady Miejskiej w Świebodzinie;
3) Przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Świebodzinie;
4) Przedstawiciel Muzeum Regionalnego w Świebodzinie;
5) Przedstawiciel Świebodzińskiego Domu Kultury w Świebodzinie.
2. Komisja na pierwszym posiedzeniu opracowuje regulamin pracy do końca roku budżetowego,
w szczególności planuje dysponowanie przyznanymi środkami.
3. Komisja opiniuje wnioski oraz ustala wysokość stypendiów w ramach posiadanych środków.
4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, przy obecności min 4 członków.
5. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi Świebodzina w terminie
do 7 dni od zakończenia prac.
§ 12. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz.
2. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
3. O przyznaniu stypendium wnioskodawcę informuje Burmistrz w terminie do 14 dni od podjęcia decyzji.
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§ 13. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Świebodzina za całokształt pracy artystycznokulturalnej rozpatruje Burmistrz.
2. Burmistrz może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej.
3. Nagrodę przyznaje Burmistrz Świebodzina, raz w roku, nie więcej niż trzem osobom, przy okazji
obchodów "Dni Świebodzina".
4. Nagroda Burmistrza Świebodzina za całokształt pracy artystyczno - kulturalnej może być wręczona tej
samej osobie nie częściej niż raz na 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagroda może być
przyznana częściej.
5. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
6. O swojej decyzji Burmistrz informuje laureatów nie później niż 7 dni przed planowanym wręczeniem
nagrody.
§ 14. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie:
1) nie uzupełnienia braków formalnych zawartych we wniosku;
2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
3) śmierci kandydata do otrzymania stypendium lub nagrody.
Rozdział 4
Wysokość stypendiów i nagród
§ 15. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostało przyznane, na konto bankowe stypendysty lub jego opiekuna prawnego.
3. Miesięczna wysokość stypendium wynosi nie mniej niż 100,00zł brutto i nie więcej niż 200,00zł brutto.
4. Wysokość stypendium ustala Komisja o której mowa w § 11 ust 1.
§ 16. 1. Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 1.000,00zł brutto i nie więcej niż 2.000,00zł brutto.
2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz.
3. Nagrodę przyznaje Burmistrz Świebodzina, raz w roku, nie więcej niż trzem osobom, przy okazji
obchodów „Dni Świebodzina”.
§ 17. Sprawy związane z rozliczaniem stypendiów i nagród prowadzi Urząd Miejski w Świebodzinie.
Rozdział 5
Wstrzymanie i pozbawianie stypendium
§ 18. 1. Stypendyście można wstrzymać lub pozbawić wypłacania stypendium w przypadku:
1) pobierania innego stypendium ze środków publicznych przyznanego w tej samej dziedzinie;
2) zawieszenia w prawach ucznia bądź nałożenia innych kar dyscyplinarnych;
3) niezrealizowania programu o którym mowa § 5 ust 1;
4) nie przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust 3;
5) cofnięcia rekomendacji o których mowa w § 3 ust 2.
2. Wstrzymanie lub pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały przyczyny uzasadniające wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.
3. Wstrzymane stypendium wznawia się stypendyście na jego wniosek lub wniosek wnioskodawcy, po
ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te
ustały.
4. Za okres wstrzymania stypendium świadczenie nie przysługuje.
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§ 19. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi w całości wraz
z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
2. Bieg terminu do zwrotu nienależnie pobranego stypendium rozpoczyna się po upływie7 dni od daty
doręczenia pisemnego wezwania żądania Burmistrza.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 20. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendiów i nagród podaje się do publicznej wiadomości.
2. Wręczenia nagród dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie i Burmistrz Świebodzina.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów za twórczość
artystyczną i działalność kulturalną, oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania nagród za twórczość
artystyczną i działalność kulturalną
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄI DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNĄ / O PRZYZNANIE NAGRODY ZA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ
I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ
właściwe podkreślić
I Dane osobowe
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ……………..…………………………………………………………………………
3. Miejsce zamieszkania ………………..………………………………………………………………………….
4. NIP ……………………………………..……………………………………………………………………….
5. PESEL ………………………………….……………………………………………………………………….
6. Imiona rodziców ………………………..……………………………………………………………………….
7. Telefon kontaktowy …………………….……………………………………………………………………….
8. Numer konta bankowego ……………………………………………………………………………………….
II. Informacje o dotychczasowych osiągnięciach artystycznych
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
III. Dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………
IV Cel na jaki ma być przeznaczone stypendium
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V. Osoba/instytucja rekomendująca wnioskodawcę
1. Nazwa/status prawny ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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2. Pełny adres ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VI. Zobowiązanie do informowania Burmistrza Świebodzina o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium.
Zobowiązuję się do informowania Burmistrza Świebodzina o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub
pozbawieniem stypendium
…………………………
(czytelny podpis)
VII. Oświadczenie osoby ubiegającej się o stypendium
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium
i zobowiązuję się, w przypadku otrzymania Stypendium, do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji
programu stypendialnego w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
…………………………
(czytelny podpis)
VIII. Podpis osoby ubiegającej się o stypendium/nagrodę
…………………………
(czytelny podpis)

