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NR l¿A,I 05
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia ./1...V,.n
;¡.?[.n.,.a...
]Dc],
w sprawie powolania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla
rozpatrywania wnioskéw o pomoc materialn4 o charaliúerzesocjalnym dla uczniów szkól
i stuchaczy kolegiéw.
Na podstawieart. 90m ustawy z dnta 7 wrzeénia 1991 roku o systemieoSwiaty(Dz. U. z20O4r.
Nr 256, poz. 2572, z póin. nn.) oraz $ t t pkt. 2 zalqcznkaNr 1 do Uchwaly Nr )OO(V280I05
Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dtnaZ3 marca2005 roku, zmzqüam co nastgpuje:

$1.
Powotuj9 Gminn4Ko*itj E Socjaln4do przyznawania
stypendiówszkolnych
socjalnymw nastqpujqcym
skladzie:
o charakterze

Nowakz-caBurmistrzaMiasta- przewodntcz1cy
1. Stanislaw
2. MaciejKoÉmiderNaczelnikWydzialuOswiatyKultury Sportui PromocjiUrzgdu
Miejskiego- cáonek
3. JanRobakKierownikGminnegoZespoluObsfugiSzkfi i Przedszkoli- czlonek
4. Sebastian
SipainspektorWydziafuOiwiaty Kultury Sportui PromocjiUrzgdu
Miejskiego- czlonek
5. DanutaGibasdyrektor SPw Skroniowie- czlonek
6. BozenaAdamczykz-ca dyrektoraorazpedagogszkolnySPNr 3 - czlonek
- czlonek
7. JolantaWojtasikpracownikOérodkaPomocySpolecznej
8. WiolettaBieleckaprzedstawicielWydziafuGospodarki
Komunalneji Mieszkaniowej
UrzqduMiejskiego- czlonek

$2.
1. Do zadarikomisjinalefr.
a. ocenaformalnawniosku
b. anahzasyruacjimaterialneji rodzinnejuczniówi sfuchaczy,
którychwnioskispelniaj4
'wymagania
fbrmalne
c. ustaleniewysokoécistypendiumwynikaj4cejz dochodóworazsyfuacjirodzinnej
wnioskuj4cych
d. ustalenieformy i zasadotrzymaniaprzezuczniówi sfuchaczystypendiów

2. Stanowiska
w sprawiewysokoéci,formy i zasadotrzymaniapomocymaterialnejkomisja
r ozstrzy
ga drogqkonsensu
su.

$3.
Regulamin pracy komisji stanowi zal4czr.úkdo zarz1dzerua.

$4.
Wykonanie zarzqdzentapowierza sig przewodnicz4cemukomisji.

$s.
Zarzqdzentewchodzi w Zycie z dniem powzigcia.
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REGULAMIN
PRACY GMINNEJ KO1\4ISJI SOCJALNEJ DS. PRZYZNAWANIA STYPENDII]M
SZKOL¡I-EGO O CHARAKTERZE SOCJALI{AU
$1
1. W skladGminnejKomisji Socjalnejwchodzi8 osob.
4 przedstawicieli
a)
UrzpduMiejskiegow Jgdrzejowie,
b)
1 przedstawiciel
GminnegoZespoluObsfugiSzkoli Przedszkoli
c)
2 przedstawicielidyrektorówszkol
d)
I przedstawiciel
opieki spolecznej
2. Posiedzenia
GminnejKomisji Socjalnejzvranejdalejkomisj4zwolujeprzewodnicz4cy.
3. Posiedzenie
jego nie obecnoéci
komisjiprowadziprzewodniczqcy,
aw przypadku
wyznaczonyprzezniego czlonekkomisji.
4. Przewodnicz4cy
ustalaprotokólanta.
5. Ustaleniakomisji s4wiqz4ce,w obecno3ci,
co najmniej213czlonkówjej skladu.
$2
1. Czlonekkomisjizobowiq¡anyjest do uczestnicfwa
we wszystkichjej posiedzeniach.
2" Czlonkowiekomisjizobowiq¡anisqdo zachowania
tajemnicysprawporuszanych
na
posiedzeniach
komisji.
3. Komisjaw pierwszejkolejnoécizapoznaje
pracygminnejkomisji
sigz regulaminem
socjalnejdo przyznawania
stypendiówszkolnycho charakterze
socjalnym.
4. Nastgpniezapomajesiqz regulaminemudzielaniapomocymaterialnej
o charalferzesocjalnym.
5. Komisjasprawdzazlohonewnioski podwzglgdemformalnyrn,zgodniez art.90m
ustawyz dnta16grudnia2OO4r.
o zmianieustawyo systemieoÉwiatyoÍazo podatku
dochodowymod osóbfizycznych.
6. Wnioskinie kompletnelub z brakamiformalnymizostaj4odrzucone.
$3
Z pracy komisji sporzqdzasig protokol, który podpisujeprzewodnicz4cyi przedstawia
Burmistrzowido akceptacji.

