
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/423/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu 

w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie                  

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  na wniosek Prezydenta 

- Rada Miejska w Zawierciu  

- uchwala 

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu 

dotyczącym Regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Zawiercie w dziedzinie kultury dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W celu oceny formalnej i zaopiniowania wniosków Prezydent Miasta Zawiercie corocznie 

w drodze Zarządzenia powołuje Komisję do spraw przyznawania stypendiów określając jej skład 

osobowy i zakres działania.”. 

2. § 2 ust. 2 - wykreślić; 

3. § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Dokumentacja Komisji znajduje się w wydziale właściwym merytorycznie ds. kultury Urzędu 

Miejskiego w Zawierciu.”. 

4. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie   

„1. Stypendia przyznawane są na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego.”. 

5. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w formie pisemnej w terminie do 15 lutego każdego 

roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub za pośrednictwem poczty na 

adres Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Za datę złożenia wniosku uważa się 

termin jego wpływu.”. 
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6. § 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium wnioskodawca 

jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do ich 

usunięcia.”. 

7. § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Stypendium zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r.  Rady Miejskiej w Zawierciu 

w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Paweł Kaziród 
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