Załącznik do zarządzenia Nr 176/Ku/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 lutego 2019 r.

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej ds. rozdziału środków stypendialnych
przeznaczonych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem
kultury, zwanej dalej w treści regulaminu „Komisją”.
§ 1.
Komisja przeprowadza kwalifikacje i ocenia wnioski o stypendium Prezydenta Miasta
Słupska w dziedzinie kultury na zasadach określonych w Uchwale Nr II/12/18 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury.
§ 2.
1. Przewodniczący Komisji wybierany jest podczas pierwszego posiedzenia.
2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia i kieruje jej pracą.
3. Komisja rozpatruje wnioski zgłoszone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 uchwały o której mowa w § 1.
§ 3.
1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się nie później niż miesiąc po zakończeniu terminów
naboru wniosków stypendialnych wymienionych w Uchwale Nr II/12/18 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r.
3. Każdy członek Komisji zostanie zawiadomiony o kolejnym posiedzeniu najpóźniej
na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia drogą telefoniczną, listowną
lub elektroniczną.
§ 4.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Słupska
w dziedzinie kultury;
2) podział środków finansowych na poszczególnych kandydatów przyznanych na ten cel
w budżecie miasta Słupska.;
3) wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie
kultury i przedłożenie rekomendacji Prezydentowi Miasta Słupska;
4) Komisja ma prawo rekomendować kwotę niższą niż wnioskowana.
§ 5.
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów,
głos Przewodniczącego jest decydujący.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający:
a) porządek obrad,
b) imiona i nazwiska wnioskodawców,
c) przedmiot i cel wniosków,
d) podjęte rozstrzygnięcia, w tym listę rekomendowanych kandydatów
do stypendium.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności.
§ 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.
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