
UCHWAŁA NR XLII/608/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 27 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7a i 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. 
poz. 2020.), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XIV/178/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych 
i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5339), wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Wysokość nagrody za całokształt dorobku 

artystycznego, mającego istotne znaczenie dla miasta Kołobrzeg, nie może być wyższa 
niż 10.000,00 zł brutto.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Prezydent Miasta Kołobrzeg może przyznać stypendium 
i nagrodę z własnej inicjatywy w ciągu roku budżetowego lub na pisemny wniosek: 

1) samorządowych instytucji kultury działających na terenie Miasta Kołobrzeg; 
2) stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury i sztuki na terenie 

Miasta Kołobrzeg.”; 
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski o przyznanie stypendium i nagród 

artystycznych należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg 
lub przesłać pocztą, w terminie do 31 grudnia każdego roku, poprzedzającego rok, 
w którym ma być wypłacone stypendium lub nagroda.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Błaszczyk 
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