
U C H W A U  Nr 264/XXV/2016 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie okreflenia szczeg6towych warunkow i trybu przyznawania stypendiow oraz ich 
wysokoici oraz okreilenia szczegbtowych warunkdw i trybu przyznawania nagrod oraz 
wyroinieri za wysokie osiqgniecia w dziedzinie kultury 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.), art.7a oraz 
art.7b ustawy z dnia 25 paidziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnojci 
kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406 z poin.zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co 
nastqpuje: 

OkreSla siq w gminie Miasto i Gmina Serock szczegotowe warunki i tryb przyznawania 
stypendiow oraz ich wysokoik oraz okrefla sie szczegotowe warunki i tryb przyznawania 
nagrod oraz wyroinien za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury w brzmieniu zatqcznika do 
niniejszej uchwaty. 

Traci moc uchwata Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie 
okreflenia szczegotowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiow, nagrod 
oraz wyroinien za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury. 

93. 

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia. 



Uzasadnienie do uchwaty w sprawie okrejlenia szczeg6towych warunkow i trybu 
przyznawania stypendidw oraz ich wysokojci oraz okrejlenia szczeg6towych warunk6w 
i trybu przyznawania nagrod oraz wyroinieri za wysokie osiqgniecia w dziedzinie kultuw 

Zgodnie z art. 7a i art. 7b ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu dziatalnoici kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z poin. zm.) jednostki 
samorzqdu terytorialnego mogq przyznawat nagrody, wyroinienia oraz stypendia osobom 
zajmujqcych siq tworczoiciq artystycznq, upowszechnianiem kultury oraz opiekq nad 
zabytkami. 

W celu zachowania ciqgtoici podjqtej decyzji o wspieraniu rozwoju kultury na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock poprzez udzielanie pomocy indywidualnej osobom uzdolnionym, 
koniecznym jest podjqcie uchwaty, kt6ra bqdzie opierata siq na aktualnie obowiqzujqcych 
przepisach prawa. 

Przyznanie stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu 
kulturalnego oraz formq pomocy materialnej wspierajqcej dziatalnoit w tym zakresie. Ponadto 
uchwata daje moiliwoid: przyznawania nagrod oraz wyroinien za uzyskanie wysokiego wyniku, 
istotny wktad pracy w dziedzinie kultury, jak rowniei za catoksztatt dziatalnoici 
w celu uhonorowania osob w sposob szczegolny przyczyniajqcych sie do rozwoju kultury 
i promocji gminy Miasto i Gmina Serock. 

W stosunku do poprzednio obowiqzujqcej uchwaty z 2011r., zmianie ulegty, m.in. 
zapisy dotyczqce kryteriow przyznawania stypendium, wysokoit przyznawanego stypendium 
czy wykaz podmiotow, ktorym przystuguje prawo zgtaszania wnioskow. 



Zatqcznik do Uchwaty Nr 264/XXV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

SZCZEG~LOWE WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDI~W ORAZ ICH WYSOKOSC ORAZ 
S Z C Z E G ~ ~ O W E  WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA N A G R ~ D  ORAZ W Y R ~ Z N I E ~ ~  ZA WYSOKIE 
OSlqGNIECIA W DZlEDZlNlE KULTURY 

Wydatki zwiqzane z realizacjq szczegotowych warunkow i trybu przyznawania stypendiow oraz 
ich wysokofci oraz szczegotowych warunkow i trybu przyznawania nagrod oraz wyroinien za 
wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury, finansowane sq z budietu gminy Miasto 
i Gmina Serock. 

ROZDZlAt I STYPENDIA 

52. 
Stypendium w dziedzinie kultury, zwane dalej ,,stypendiumn ma charakter pomocy 
indywidualnej, przyznawanej na czas nie dtuiszy niz szeiC miesiqcy: 

1) okresowo - w miesiecznych ratach, ktorych wysokoid wynosi do 20% minimalnego 
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawq z dnia 10 paidziernika 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracq, obowiqzujqcego na dzien 31 grudnia roku 
poprzedzajqcego rok przyznania, albo 

2) jednorazowo - w wysokofci nie przekraczajqcej szefciokrotnofci kwoty, o kt6rej 
mowa w pkt 1. 

Przyznanie stypendium ma charakter uznaniowy, uzaleiniony od wysokofci 
frodkow finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie gminy Miasto i Gmina 
Serock. 

3. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium. 

93. 
Stypendium moze by6 przyznane osobie fizycznej, ktora spetnia tqcznie nastepujqce kryteria: 

I) aktywne uczestnictwo i szczegolne dziatanie w formach dziatalnoici kulturalnej lub 
osiqgniecie wysokich wynikow w dziedzinie kultury, 

2) state miejsce zamieszkania na terytorium gminy Miasto i Gmina Serock lub 

reprezentowanie instytucji kultury z terenu gminy Miasto i Gmina Serock, 

3) dziatalnoid stanowiqca przedmiot zainteresowania kandydata ma bezpoiredni wpiyw 
na promowanie gminy Miasto i Gmina Serock, 

4) wysoka kulturaosobista, 

5) wiek do ukonczenia 25 roku zycia, wedtug stanu na dzien sktadania wniosku. 




















