
UCHWAU Nr 482/XLIV/2018 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 21  rnaja 2018 r. 

zrnieniajqca uchwatg w sprawie okreflenia szaeg6towych warunk6w i trybu przyznawania 
stypendiow oraz ich wysokofcl oraz okreflenla szueg6towych warunk6w i trybu 
przyznawania nagr6d oraz wyr6inleh za wysokie osl~gnlgcla w dzledzlnle 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 7a oraz art. 
7b ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnolci 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co 
nastgpuje: 

§ 1 
W zalqczniku do uchwaty Nr 264/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. 
w sprawie okreflenia szczegotowych warunkow i trybu przyznawania stypendi6w oraz ich 
wysokoici oraz okreglenia szczeg6towych warunkow i trybu przyznawania nagrod oraz 
wyroinieri za wysokie osiggnigcia w dziedzinie kultury wprowadza sip nastgpujqce zmiany: 

1. w 511 ust. 6 otrzymuje nastgpujgce brzmienie: 

,,6. Przyznonie nogrody ma charakter uznoniowy, uzaieiniony od  wysokoici irodkdw 
finonsowych przeznaczonych no ten cel w budiecie gminy Miasto i Gmino Serock. 
Z wnioskiem o przyznonie nogrody mogq wystepowat podmioty wymienione w $4." 

2. w 512 ust. 6 otrzymuje nastgpujqce brzmienie: 

,,6. Z wnioskiem o przyznonie wyrdinienia mogq wystqpowod podmioty wymienione 
w 94." 

5 2 
Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3 
Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewbdztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od jej ogtoszenia. 



Uzasadnienie do uchwaty zmienlajacej uchwatp w sprawie okreflenia szueg&owych 
warunk6w i trybu przyznawania stypendl6w oraz ich wysokofci oraz okrellenia 
szczeg&owych warunk6w i trybu przyznawania nagrod oraz wyr6inieri za wysokie 
osiqgnipcia w dziedzinie kultury 

Zgodnie z art. 7a i art. 7b ustawy z dnia 25 pafdziernika 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu dzialalnofci kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z p6in. zm.) jednostki 
samorzgdu terytorialnego mogq przyznawat nagrody, wyr6inienia oraz stypendia osobom 
zajmujgcym sic tw6rczoiciq artystyczng, upowszechnianiem kultury oraz opiekq nad 
zabytkami. 

Proponowana zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu podmiot6w, ktbrym przysluguje 
prawo zgtaszania wniosk6w o przyznanie nagrody bqdi wyroinienia za wysokie osiggniccia 
w dziedzinie kultury. 

Sporzqdzita: Anna Biliriska 


