
UcHwAŁA Nr / /l5
Rady Mi'srl l,iotrkoł! Tryblnalski.go

zdn i !  20 l5bku

$ l N! ssoicb pŻedstawicieli w Komisji s'ypcndi'lńej powol}Nmcj pŹez l,rcŻldenh
MiuŚ! do kwali6koweia Mioskós' o ptyzneie ŚlDendiów w załEsie twórczośqi
!ńyślthej i upossTchnimia kulury onŹ ich qsoto&i' Rada Misu Piorkowa
T4 bun.lskicBÓ po\łÓl!je ńdnych]

s lpr'łIc ł$oru pnsdsrawicio|i do Koni.ji stypodilllej povolyav.nej p*ż
Pr..'.dml. Mirst. do tT'.|ifikownir wlidkós o pr4żn..i. lrypeD.lió* v akBic
twóreo.ci !ńystr acj i upos*.t!i.!i. k!|i!ry ofuz i.b tr'askości

Na pod$awie an. l8 6t. I 6ra$1 z dnia 8 nmr 1990 rku
o smorz4dzie emimyn (D2, u' 2 2o|3 r' póf' 594' poz' d5' poL l]18; z 2014 r' poz' ]79.
poz' 1072) oż s l u. 2 prt' 2 pplrl' a Uch\Źly Nr |ll27ll4 Rady Mióu Piolrkos!
Tł-bunahkieeo 2 dnia 22 gfudnia ?0l4 !' w spBvie sz.z€gólos)ch s'mlków i lr}bu
pŹyznłłsi. ŚyPndiórv w zo]Gsie lwór.&ści a ys|yczncj i uposyechniei! k!llu'1 oE
ich \qsolośoi (Df' Uż' woj. Lódz}iego z dnio 8 stycznio 2015 r. poz. 29) Rld! Miasta
Pi ol rkow! Try bun.bkieEo ucbł alł co llgtepuj. I

L
: .

s ]' T'oci noc UchMla Nr lll/36/10 Rady Miasla Piotkos! TĘ.bunalski.go 2 dni.
2e ttudnio 2010 loku v spErvie srbod Bdnych do Komis.ji SiypeMialnej po\ob\.ncj
prZ.Ź PEzydcnl. Mi6ta do k\nlifikowanin wniostów o pż'amie siypendiół osobom
zajnującym sie trvólczością ańyŚyczną upowszechnifuiem kullury, opieką nad abytkami
oru i ystyczńie udolnionym dziecion] inllodzicży

$ ]' w'końanie uclrła]y powiea się Plezydcnbwi Mis|a.

Ś 4' (]chNala łlnod' N życie z dniem podjęcia'
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Uzar !d . i . r ie

do proj€ktu ucnY'ly w lptwi€ łyboru pnedstlwici.li do KoEbji stypcndi.|r€i
posol'avarcj pne Prgydelt. Misla do l.Ta|ifiLwfui. Mtoskół o pEyhanie
stypc iów w z'kresio twóreości .rty y@ej i !pws4bni!!i. ku|tury oru ich

w fwivku f mzpoczęcim nowej kadencji Rady Mista ńa lata 20]Ł2018

oE wejścieB w łcie Uch{aly Nr I[72?/l4 Rady Midta Pioatow Trybwlskie8o z dnia

22 sndnia 2014 r'' achodzi koniebość wyboN !@dslawicieli Rldy Mi6la do Konisji

slypmdiahej powoł}ryeej wez PErydeŃA Misla do kMlińkoMia Mioskó{

o puyamio styPendiów { zakśe twóróści ańyŚtycaej i upowe.blifuja kultuy o@
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