
Uchwała Nr 147/848/2023 

Zarządu Powiatu w Parczewie  

z dnia 22 lutego 2023 r. 

 

 
  w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej  w 2023 roku 

 
 

        Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z § 5 ust. 2 uchwały Nr XLIV/218/2013 

Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie  szczegółowych warunków  

i trybu  przyznawania stypendiów dla osób  zajmujących  się twórczością artystyczną , 

upowszechnianiem  kultury i opieki nad zabytkami  oraz określania ich wysokości (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz.  329 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala,  co 

następuje: 

§ 1 

 

Zarząd Powiatu w Parczewie w ramach środków finansowych określonych w budżecie Powiatu 

Parczewskiego przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2023 roku zatwierdza 

wyniki prac komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie  twórczości 

artystycznej na 2023 r. oraz przyznaje stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały.   
 

§ 2 

 

Wykaz osób, które otrzymały stypendium Zarządu Powiatu w Parczewie  na 2023 rok                      

w dziedzinie  twórczości artystycznej wraz z wyszczególnieniem kwot oraz okresu 

otrzymywania stypendium podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na 

stronie BIP  Starostwa Powiatowego w Parczewie. 

  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu obecni na posiedzeniu: 

1. /-/Janusz Hordejuk          - Starosta 

2. /-/Sławomir Czech     - Członek Zarządu  

3. /-/Piotr Denejko               - Członek Zarządu  

4. /-/Jan Makarewicz           - Członek Zarządu   

 

 



Załącznik 

do uchwały 147/848/2023 

Zarządu Powiatu w Parczewie 

z dnia  22 lutego 2023 r. 

 

 

 

Wykaz osób które otrzymały stypendium Zarządu Powiatu w Parczewie w dziedzinie twórczości 

artystycznej na 2023r. 

 

 

 

Lp 
 

Nazwisko i  imię kandydata 
do stypendium 

 

 

 
Miesięczna 

wysokość 

stypendium 

 

Okres 

otrzymywania 

stypendium 

 

 

Wartość 

stypendium 

1. Makówka Marcelina Alicja 300,00 zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

2 400,00 zł 

2. Sawiuk Urszula 300,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

2 400,00 zł 

3. Budzyńska  Wiktoria-Renata  200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

4. Kuźmicz Aleksandra    200,00 zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

5. Sikora Konrad  200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

6. Budzyńska Karolina 200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

7. Lipczyńska Alicja   200,00 zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

8. Grunwald-Sikora  Magdalena 200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

9. Sikora Michał 200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

10 Drążek Jarosław 200,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

1.600,00 zł 

11. Paluszkiewicz Gaja -Agnieszka    100,00 zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

800,00 zł 

12. Lipko Nikola  100,00  zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

800,00 zł 

13 Chmielewska  Anna -Aniela 100,00 zł 8 miesięcy  
(marzec- październik) 

800,00 zł 

 Razem: x x   20 000,00   zł. 

 

 


