UCHWAŁA NR XLIV/508/2013
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami
Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym sie twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami wprowadza sie następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu osobom fizycznym raz w roku przez Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp. na wniosek Komisji do Spraw Stypendiów, zwanej dalej „Komisją"."
2) § 4 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dane osobowe kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
wyłonienia kandydatów do stypendiów,"
3) § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu lub
zostanie przesłany w innej formie niż formularz, o którym mowa w § 4 ust. 5, nie podlega
rozpatrzeniu."
4) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Jerzy Sobolewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/508/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 lutego 2013
Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Gorzowa Wlkp.

A. Rejestracja wniosku (wypełnia sekretarz Komisji)

1

data otwarcia koperty na posiedzeniu Komisji,
podpis:

B. informacje o wnioskodawcy
2

imię i nazwisko :

3

telefon kontaktowy:

5

e-mail:

6

nr konta/bank:

7

data i miejsce urodzenia:

8

imiona rodziców:

9

adres zamieszkania:

ulica/nr domu/nr lokalu:

kod pocztowy:
10

Miejscowość:

osoba/instytucja rekomendująca wnioskodawcę:

C. Informacje o programie stypendialnym
11

Cel na jaki ma być przeznaczone stypendium:

1

4

PESEL:

12

Plan pracy w okresie pobierania stypendium (Okres stypendium przypada na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku. Należy
opisać planowaną w tym okresie działalność z wykorzystaniem przyznanych przez Miasto środków finansowych)

Lp.

13

Co będzie robione?

Termin zakończenia:

2

Kiedy?

D. Informacje o dorobku twórczym, artystycznym, osiągnięciach itp.
14

E. Informacje finansowe o programie stypendialnym
15

Przewidywany koszt realizacji programu stypendialnego:

Lp.

Rodzaj wydatku

Wartość

Razem:

16

Podpis wnioskodawcy, data:

3

F. Lista załączników:

G. Oświadczenia:
Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych
wpisanych we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych
zawartych w złożonym przeze mnie wniosku przez administratora Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr
133 poz. 883.
Zobowiązuję się do zwrotu kwoty stypendium w wypadku niezrealizowania programu
opisanego we wniosku oraz nieterminowego złożenia sprawozdania z wykonania
stypendium (zgodnie z zawarta umową).
Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami udzielania stypendiów i akceptuj wszystkie
zawarte w nich postanowienia.
Dobrowolnie przystąpiłem/przystąpiłam do uczestnictwa w naborze.
Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym
dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z naborem są prawdziwe i nie
naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Jednocześnie oświadczam, iż osoby
trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w projekcie pracy, wyraziły zgodę na
ich publikację.

17

Podpis składającego
oświadczenia, data:

4

