
Załącznik do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Radomia 
Nr 3348/2018 
z dnia 19 października 2018 r. 

 

Regulamin trybu pracy Komisji Stypendialnej 
 

1. Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Radomia w liczbie 4 członków, 
dokonuje oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium artystycznego dla 
uczniów radomskich szkół. 
 

2. osoby posiadające specjalistyczną wiedzę  w określonych dziedzinach sztuki powołani do 
składu Komisji Stypendialnej z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu. 

 
3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący, który zarazem kieruje pracą 

Komisji. 
 
4. Posiedzenie Komisji Stypendialnej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 

połowa jej składu. 
 

5. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski w ciągu 45 dni, licząc od następnego dnia po 
ostatnim dniu składania wniosków wskazanym w Regulaminie przyznawania stypendiów 
artystycznych dla uczniów radomskich szkół, będącym załącznikiem do Uchwały                         
Nr 270/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2016 r. 
 

6. Każdy z członków Komisji Stypendialnej powinien: 
1) rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone czynności, kierując się wyłącznie 

przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem; 
2) uczestniczyć w posiedzeniach Komisji; 
3) przedstawiać Przewodniczącemu zastrzeżenia wynikające z dokonanej oceny wniosku, 

jeśli nie spełnia ona wymagań Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych; 
4) nie ujawniać żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji. 

 
7. Członek Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji gdy: 

1) jest członkiem społeczności podmiotu składającego wniosek; 
2) jest spokrewniony lub spowinowacony z wnioskodawcą. 

 

8. W przypadkach opisanych w ust. 7 członek Komisji Stypendialnej składa wniosek                               
o wyłączenie z prac Komisji, wskazując podstawę prawną i faktyczną wyłączenia. 
 

9. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje 
Prezydent Miasta Radomia. 
 

10. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. Do protokołu załącza się wykaz 
złożonych wniosków. 
 

11. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Stypendialnej obecni na posiedzeniu. 
 

12. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Radomia protokół wraz z rekomendacją                                
i proponowaną kwotą stypendium lub w przypadku równej liczby głosów protokół. Na tej 
podstawie Prezydent podejmuje decyzje. 


