ZARZĄDZENIE NrJ..^
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda,
składu i trybu pracy Komisji Stypendialnej oraz wzoru wniosku o stypendium
Na podstawie art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983) oraz § 5 załącznika do Uchwały Rady

Miasta Żyrardowa Nr XXIII/159/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016,
poz. 4693) zarządzam, co następuje:

§1
Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda dla osób
fizycznych zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury

i animacją kultury oraz opieką nad zabytkami, przyznawanych przez Prezydenta Miasta

Żyrardowa.
§2

Tryb składania wniosków o przyznanie stypendium określa § 3 Załącznika do Uchwały
Nr XXIII. 159/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda (Dz. Urz.
Woj. Maz. 2016, poz. 4693)

§3

1.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

2.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 07.12.2018 r. osobiście
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1
(parter) - w zamkniętej kopercie, za potwierdzeniem odbioru bądź przesłać drogą
pocztową (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru) na adres (decyduje data

stempla pocztowego):
Prezydent' Miństa Żyrardowa
1
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Urząd Miasta Żyrardowa

Wydział Promocji
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

z podaniem na kopercie: STYPENDIUM IM. FILIPA DE GIRARDA
§4

1. Powołuję Komisję do spraw Stypendiów im. Filipa de Girarda w składzie:

1) Ryszard Mirgos, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa (przewodniczący
Komisji)

2) Zbigniew Kołaczek - artysta grafik, instruktor w Młodzieżowym Domu

Kultury w Żyrardowie (zastępca przewodniczącego),
3) Żaneta Wesołowska, Radna Rady Miasta Żyrardowa
4) Zbigniew Słowik - kompozytor, aranżer, nauczyciel w Państwowej Szkoły

Muzycznej I i II st. w Żyrardowie,
5) Robert Siniarski - pianista jazzowy, wokalista, Dyrektor Centrum Kultury w
Żyrardowie,
6) Monika Walczak - p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta

Żyrardowa,

7) Marta Staniszewska - inspektor w Wydziale Promocji i Kultury (protokolant).

2. Zadaniem Komisji do spraw Stypendiów im. Filipa de Girarda będzie dokonanie

oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz rekomendowanie
Prezydentowi Miasta Żyrardowa kandydatów do stypendium.

3. Tryb pracy Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

nowski

2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr.......
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia..... listopada 2018 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM IM. FILIPA DE GIRARDA
W KATEGORII:

1. Stypendium twórcze (* właściwe podkreślić)

w dziedzinie...................................................................................................

2. Stypendium za przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
w dziedzinie.................................................................................................

1) Dane kandydata do stypendium:
Imię i nazwisko:..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:.....................................................................................................

Adres zamieszkania:..........................................................................................................
Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Telefon:................................................................... e-mail:...............................................

2) Dane Wnioskodawcy: (** wypełnić jeśli Wnioskodawcą jest instytucją kultury)

Nazwa:..................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................
Telefon:................................................................... e-mail:...............................................

3) Załączniki do wniosku
Do wniosku należy dołączyć załączniki opisane w Rozdziale 2 Regulaminu Stypendiów

im. Filipa de Girarda przyznawanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa, stanowiącego

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XXIII/159/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda

(Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 4693).

miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dniami listopada 2018 r.

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej

ds. oceny wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda

§1
Regulamin pracy Komisji ds. Stypendiów im. Filipa de Girarda, zwany w dalszej części
Regulaminem, określa przedmiot oraz zasady pracy komisji opiniującej wnioski o przyznanie
stypendium Stypendiów im. Filipa de Girarda, przyznawanych przez Prezydenta Miasta
Żyrardowa.

§2
Komisja pracuje na podstawie Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XXIII/159/16 z dnia

28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów
im. Filipa de Girarda (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 4693), zgodnie z zasadami określonymi

w Załączniku do przywołanej wyżej Uchwały.
§3
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, zaś w razie jego nieobecności zastępca

przewodniczącego komisji lub inny upoważniony członek komisji.

§4

Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie w celu rozstrzygnięcia postępowania

kwalifikacyjnego i wyłonienia proponowanej do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Żyrardowa listy kandydatów do przyznania stypendium.

§5

Do zadań Komisji należy:
1. ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do

przyznania stypendium,

2. ustalenie

propozycji

liczby

i

wysokości

stypendiów

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Żyrardowa,

1

w

ramach

środków

§6
1. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, będący podstawą wniosku do Prezydenta
Miasta Żyrardowa o przyznanie stypendium.

2. Protokół z posiedzenia Komisji powinien zawierać:

1) porządek obrad,

2) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia,
3) opis podjętych rozstrzygnięć,

4) podpisy członków posiedzenia.
§7

Komisja podejmuje wnioski do protokołu zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 składu komisji. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania decydujący głos ma

przewodniczący komisji - z zastrzeżeniem § 3.

§8
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Prezydent Miasta Żyrardw^a

/

'nJ—

Lucjan Krzysztof tyrzanowski
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