
                       

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 144/XXII/2008  

  Rady Powiatu w Kłobucku   
                                                          z dnia 1 grudnia 2008 roku          
    

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów  
 

 
§1. 

1. Stypendia   przyznawane  są  osobom fizycznym  stale zameldowanym na terenie powiatu 
kłobuckiego . 

2. Stypendia mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom , organizatorom 
działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę. 

3. Stypendia przyznawane są w związku z wykonaniem określonego dzieła: zorganizowaniem 
wystawy lub wernisaŜu, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego/filmu, 
widowiska, przedstawienia, publikacji, pokazu, wystawy/, zorganizowaniem przedsięwzięcia 
lub przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury. 

                                                                               § 2. 

1. Stypendium przyznawane jest na okres do 10  miesięcy , w kwocie do 500 zł. miesięcznie. 

2. Beneficjent nie ma obowiązku rozliczenia się z wykorzystania stypendium. 

 
                                                                             § 3. 

1. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie stypendium określając  jego wysokość i okres  
wypłacania , po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

2. W skład Komisji Stypendialnej , powoływanej przez Zarząd Powiatu 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, 

                                                                       § 4. 

     Kandydat do otrzymania stypendium  powinien spełniać następujące warunki: 

1) wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w dziedzinie uprawianej sztuki.  

2) uczestniczyć, stosownie do swego poziomu edukacji i moŜliwości w koncertach, 
przeglądach, warsztatach artystycznych, konkursach, wystawach,  widowiskach, 
uzyskując w nich znaczące wyniki.  

§ 5. 

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

2. Wniosek naleŜy złoŜyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 
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3. Jedna osoba moŜe w danym roku złoŜyć tylko jeden wniosek. 

4. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok. 

5. O jedno stypendium moŜe ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie. 

                                                                            § 6. 

1. Komisja Stypendialna rozpatruje  złoŜone wnioski , oceniając je pod względem formalnym i 
merytorycznym. Komisja moŜe przeprowadzać rozmowy z wnioskodawcami. 

2. Komisja moŜe zasięgać opinii ekspertów. 

3. Komisja Stypendialna rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 30 dni od daty złoŜenia. 
Niezwłocznie przedkłada je Zarządowi Powiatu i  wnioskuje o przyznanie stypendium. 

4. Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendium w ciągu 30 dni, licząc od daty 
otrzymania wniosku  Komisji Stypendialnej. 

5. Zarząd Powiatu moŜe zdecydować o nieprzyznaniu  stypendium, z uwagi na niezadawalający 
poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków. 

                                                                            § 7. 

Środki na stypendia będą corocznie zapewniane w budŜecie Powiatu Kłobuckiego. 

                                                                           § 8. 

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

                                                                          § 9. 

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania regulaminu rozstrzyga Zarząd Powiatu. 

                                                  


