
Rada Miejska w Choszcznie

73-W CHOSZCZN O
"td. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XXXi/236/2017

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pktl5 i art.40 ust. l ustawy s dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. póz. 1875) i art.7a ust.3 oraz art.7b ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. póz. 862 ze zm.) Rada Miejska w Choszcznie

uchwala, co następuje:

§ l. Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury, zwane dalej stypendiami i nagrodami, będące wyrazem
troski władz samorządowych miasta i gminy Choszczno o rozwój kulturalny Ziemi Choszczeńskiej
przyznawane są za dokonania twórcze, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za tworzenie warunków

sprzyjających rozwojowi kultury.

§ 2. l. Wysokość stypendiów i nagród uzależniona jest od znaczenia dokonań kulturalnych kandydatów
oraz od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Choszczno.

2. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy i wypłacane

jest w dwóch ratach, na wskazane przez stypendystę indywidualne konto bankowe.

3. Miesięczną kwotę stypendium ustala się w wysokości od 100,00 zł do 400,00 zł.

§ 3. l. Stypendia i nagrody przyznaje Burmistrz Choszczna na wniosek:

l) osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno;

2) podmiotów prawnych mających siedzibę na terenie Gminy Choszczno;

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osób fizycznych niemieszkających na terenie Gminy Choszczno
lub podmiotów prawnych, mających siedzibę poza Gminą Choszczno.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Wnioski należy składać do Burmistrza Choszczna w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego roku

następnego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4. l. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Gminna Rada Kultury powołana przez

Burmistrza Choszczna.

2. Gminna Rada Kultury przedstawia Burmistrzowi Choszczna do końca marca protokół z obrad wraz

z propozycją kandydatów do stypendiów i nagród, oraz propozycją wysokości stypendiów i nagród dla
poszczególnych kandydatów.

3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendiów i nagród podejmuje Burmistrz Choszczna.

4. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

§ 5. Burmistrz Choszczna corocznie powiadamia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości zgłaszania kandydatur.

§6. l. Stypendia i nagrody przyznaje się w trzech kategoriach i ustala następujące kryteria brane pod
uwagę przy ocenie wniosków:

l) stypendium za twórczość artystyczną przyznawane osobom fizycznym działającym na rzecz Gminy

Choszczno, które:

a) w chwili złożenia wniosku nie ukończyły 26 lat;

b) legitymują się znaczącymi dokonaniami artystycznymi w minionym roku kalendarzowym, za który
stypendium jest przyznawane, w postaci:

- wysokich miejsc w konkursach, przeglądach i turniejach artystycznych rangi regionalnej
i ponadregionalnej i/lub
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- wielokrotnie reprezentowały gminę w imprezach artystycznych, uczestnicząc w działalności

zespołów, stowarzyszeń, związków twórczych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych i/lub

" mogą poszczycić się publikacjami indywidualnymi lub w wydawnictwach zbiorowych bądź w prasie,
wystawami indywidualnymi bądź zbiorowymi, a także recitalami, koncertami, filmami, spektaklami
itp., i/lub

- zyskały uznanie w regionie i poza nim jako twórcy wywodzący się z Ziemi Choszczeńskiej.

2) nagroda za opiekę twórczą przyznawana osobom fizycznym lub podmiotom prawnym, działającym na
rzecz Gminy Choszczno, które:

a) legitymują się wysokimi osiągnięciami swoich podopiecznych i/lub

b) zyskały uznanie w środowisku lokalnym jako źródło inspiracji działalności artystycznej.

3) nagroda Choszczeńskiego Mecenasa Roku w formie statuetki przyznawana osobom fizycznym lub

podmiotom prawnym, które wydatnie wsparły inicjatywy kulturalne i artystyczne w zakresie organizacji,
finansowania bądź promocji dokonań.

2. Nie określa się limitu liczby stypendiów, o których mowa w § 6. ust. l. pkt l.

3. Burmistrz Choszczna przyznaje 3 nagrody, o których mowa w § 6. ust. l. pkt 2.

4. Burmistrz Choszczna przyznaje l nagrodę, o której mowa w § 6. ust. l. pkt 3.

5. Kandydaci do nagród, o których mowa w § 6. ust. l. pkt 2 i 3 mają prawo ubiegać się ojej przyznanie po
trzech latach od uzyskania nagrody.

§7. Nagroda, o której mowa w § 6. ust. l. pkt 2 mająca formę jednorazowego świadczenia pieniężnego

przyznawana jest raz w roku i wypłacana na wskazane przez nagrodzonego indywidualne konto bankowe.

§8. Traci moc uchwała Nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Rady

/Szymański
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/236/20 17

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 października 2017 r.

Burmistrz Choszczna

Wniosek o przyznanie stypendium/nagrody* w dziedzinie kultury

za rok

I. Dane osobowe kandydata(ów)

l. Osoba fizyczna:

a) imię i nazwisko:

b) aktualny adres zamieszkania:

c) data i miejsce urodzenia:

d) pesel

e) telefon kontaktowy/e-mail:

2. Osoba prawna:

a) nazwa:

b) adres:

c) telefon kontaktowy/e-maH:

II. Dane wnioskodawcy:

l. Nazwa:

2. Adres:

3. Telefon kontaktowy:

III. Wskazanie kategorii nagrody do której kandydat jest zgłoszony:

IV. Charakterystyka pracy twórczej, charakterystyka działalności wraz z opisem osiągnięć, za które

stypendium/nagroda ma być przyznana, lub informacja o całokształcie dotychczasowej działalności
kandydata:
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V. Informacja o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, wystawach indywidualnych i zbiorowych,

publikacjach itp. wraz z ewentualną dokumentacją (dyplomy, wycinki prasowe, fotografie itp.):

VI. Numer rachunku bankowego kandydata:

VII. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego:

VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prac
związanych z przyznaniem stypendium/nagrody •

(podpis kandydata) (podpis wnioskodawcy)

IX. Podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania stypendium/nagrody (w przypadku kandydatów
nie będących osobą fizyczną - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania).

(podpis kandydata) (podpis wnioskodawcy)

niepotrzebne skreślić
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