
UCHWAŁA NR BR.0007.34.223.2021 
RADY GMINY GASZOWICE 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych 

stypendiów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) i art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 194) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr 
OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji 

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice 
Rada Gminy Gaszowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, a także wysokość tych stypendiów w brzmieniu 
określonym w regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gaszowice 

 
 

mgr Krzysztof Lorek 
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Załącznik do uchwały Nr BR.0007.34.223.2021 

Rady Gminy Gaszowice 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Regulamin szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych 

stypendiów 

§ 1. Środki finansowe na stypendia artystyczne, zwane dalej stypendiami, przeznaczone są dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, będących 
mieszkańcami Gminy Gaszowice. 

§ 2. 1. Stypendia przyznawane są w następujących dziadzinach: 

1) sztuki plastyczne; 

2) teatr; 

3) muzyka i taniec; 

4) śpiew; 

5) literatura; 

6) film; 

7) fotografia; 

8) sztuki wizualne; 

9) ochrona dóbr kultury; 

10) opieka nad zabytkami; 

11) upowszechnianie kultury. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w dziedzinach o których mowa w § 2 ust. 1 
przysługuje tym, którzy w ostatnim roku kalendarzowym: 

1) uzyskali indywidualny tytuł laureata lub finalisty w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach 
i innych imprezach z zakresu kultury i sztuki na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod 
patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji kulturalnych 
o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

2) zostali autorami lub współautorami  wydarzenia artystycznego,  adresowanego do mieszkańców gminy 
Gaszowice; 

3) byli członkami zespołu, orkiestry, grupy artystycznej, która zdobyła tytuł laureata lub finalisty 
w festiwalach, przeglądach, konkursach  i innych imprezach kulturalnych na szczeblu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym. 

§ 3. 1. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie pieniężnej. 

2. Wysokość stypendium wynosi: 

a) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) kwota 400,00 zł., 

b) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) kwota 200,00 zł., 

c) za osiągnięcia, o których  mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) kwota 300,00 zł. 

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są: 

1) Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gaszowice, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

2) Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2. 
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§ 5. 1. Wnioski o przyznanie  stypendium mogą składać: 

a) osoby fizyczne – kandydaci/kandydatki do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich 
rodzic lub opiekun prawny, 

b) instytucje kulturalne. 

2. Wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku w oparciu o osiągnięcia za rok poprzedni do 
Urzędu Gminy Gaszowice. 

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie Gminy 
Gaszowice. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Urzędu 
Gminy Gaszowice. 

§ 6. Decyzje o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Gaszowice.
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Załącznik do Regulaminu szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych 
stypendiów. 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  STYPENDIUM  WÓJTA GMINY GASZOWICE 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….. 

4. Adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania …………………………….. 

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

5. Nazwa  instytucji kultury do którego  uczeń należy ………………………………………….. 

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

6. Informacja o osiągnięciach …….………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Numer rachunku bankowego, imię i nazwisko właściciela konta, na który ma być przekazane 
stypendium: ……………………………………………………………………………………............. 

                          

*Lub wypłata ma nastąpić czekiem w formie gotówkowej (zaznacz kratkę) 

 

Wykaz załączników: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. . ………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

  

…………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 
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