
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 93/IX/2011 

RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie  

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 7 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.), art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, 

z późn. zm.)  

 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustanawia się stypendia dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie.  

§ 2. 1. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

2. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr 144/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie 

stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz 

uchwała Nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca uchwałę 

w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Zbigniew Pilśniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 872

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/IX/2011 

Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów  

i studentów uzdolnionych artystycznie. 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 

 

1.Stypendia przyznawane są za indywidualne osiągnięcia artystyczne uczniom i studentom stałe 

zameldowanym na terenie powiatu kłobuckiego. 

2.Obsługę organizacyjną programu stypendialnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie, prowadzi 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 

II. Kryteria przyznawania stypendiów: 

 

§ 2. 

 

1. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) jest na stale zameldowana na terenie Powiatu Kłobuckiego, 

2) jest uczniem  publicznej lub niepublicznej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej lub studentem  uczelni 

publicznej lub niepublicznej,  

3) jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: 

-  muzyka, 

-  plastyka, 

-  teatr, 

-  film/fotografia, 

-  taniec. 

4) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu minimum wojewódzkim. 

 

III. Tryb przyznawania stypendiów. 

 

§ 3. 

 

1.Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do Starosty Kłobuckiego. 

2. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. 

4.Wnioski przyjmowane będą do końca lutego każdego roku. 

5.Stypendium przyznawane jest na okres do 9  miesięcy, w kwocie do 300 zł. miesięcznie.                                                                            

6.Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie stypendium określając  jego wysokość i okres  wypłacania, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

7. W skład Komisji Stypendialnej , powoływanej przez Starostę wchodzą: 

1/ trzech  przedstawicieli Rady Powiatu, w tym dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Polityki  Społecznej, wytypowanych przez Radę Powiatu, 

2/  przedstawiciel Zarządu Powiatu wskazany przez Zarząd Powiatu, 

3/ inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia, wskazany przez Naczelnika     

Wydziału. 

8.Komisja Stypendialna rozpatruje złożone wnioski, oceniając je pod względem formalnym  

i merytorycznym. Komisja może przeprowadzać rozmowy z wnioskodawcami. 

9.Komisja może zasięgać opinii ekspertów. 

10.Komisja Stypendialna rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 14 dni od daty ich złożenia  

i niezwłocznie przedkłada je Zarządowi Powiatu. 
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11.Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendium w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania 

wniosków  od Komisji Stypendialnej. 

12.Zarząd Powiatu może zdecydować o nieprzyznaniu stypendium w danym roku, z uwagi na niezadawalający 

poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków. 

 

IV. Tryb realizacji stypendiów. 

 

§ 4. 

 

1.Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki 

wypłaty stypendium. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane we wniosku. 

3.Środki na stypendia będą corocznie określane w budżecie Powiatu Kłobuckiego 

4.Raz w roku, odbywać się będzie prezentacja stypendystów w formie ustalonej   przez Zarząd Powiatu.                         

5.Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania regulaminu rozstrzyga Zarząd Powiatu. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/IX/2011 

Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznawanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów  

i studentów uzdolnionych artystycznie. 

 

1. Imię i nazwisko : …………………………………………………………............................ 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………....……...............………..……………....… 

3. Adres stałego zameldowania: …………………….…...............………………….....….... 

4. NIP:............................................................................................................................... 

5. Pesel:............................................................................................................................ 

6. Telefon kontaktowy: …………………….……………….................….…………………...  

7. Adres do korespondencji: ……………………....……................……………………….… 

8. Nr konta bankowego: ................................................................................................... 

9. Nazwa szkoły, uczelni: .....……………….…………………….......................………….... 

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

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

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

     (miejscowość i data)                                    (czytelny podpis osoby wnioskującej) 
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Załączone dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

UWAGA: 

1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów, potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem, które są odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku. 

2. Dane personalne należy wypełnić drukowanymi literami. 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procedurą dotyczącą 

przyznania stypendium i podanie faktu o jego przyznaniu do publicznej wiadomości. 

 

 

            …………………………………….....……… 

                                          (data i podpis ucznia/studenta lub opiekuna) 
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