
LAF{LIDZENTE NRJTJ l05
Burmistrza Miasta Jpdrzejowa

z dnia .eb, t!.0., /.mS
w sprawie powolania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla
rozpatryrvania wnioskéw o pomoc materialn4 o charakterze socjalnym dh uczniów szkól
i sluchaczy kolegiéw.

Na podstawie art. 90m ustawy z dniaT wrznSrna 1991 roku o systemie oéwiaty (tekst jednolity
Dz. TJ. 22004r, Nr 256, poz. 2572, z p6án. zm.) oraz $ 11 pkt. 2 zalqcznka Nr 1 do Uchwaly Nr
)OOü280/05 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia23 marca 2005 roku, zarz4dzam co
nastgpuje:

$ L ,
Powoluj E Gminn4 Komi sj I Socj alnq do przy znawania stypendiów szkolnych

o charakferze socjalnym w nastEpuj4cym skladzie:

1. Jan Robak Kierownik Gminnego Zespotu Obslugi Szkot i Przedszkoli - przewodnczqcy

2.. Sebastian Sipa Inspektor Wydziafu Oéwiaty Kultury Sportu i Promocji Urzgdu

Miejskiego - czlonek

3. Danuta Mor4g St. Specjalista ds. Planowania Gminnego Zespolu Obsfugi Szkól i

Przedszkoli - czlonek

4. Marek Chudzik Inspeklor Wydziafu Oéwiaty Kultury Sportu i Promocji Urzgdu

Miejskiego - czlonek

5. Danuta Gibas dyrekfor SP w Skroniowie - czlonek

6. BoZena Adamczyk z-ca DyrektoÍaorz pedagog szkolny SP Nr 3 - czlonek

7. Jolanta Wojtasik pracownik Oérodka Pomocy Spolecznej - czlonek

I. Wioletta Bielecka Inspelctor Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzgdu

Miejskiego - czlonek

$ 2 .
l.Do zadah komisji naleíy'.

a. ocena formalna wniosku

b. analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i sluchaczy, których wnioski speiniaj4

wymagania formalne

c. ustalenie wysokoéci stypendium wynikaj4cej z dochodów oraz sytuacji rodzinnej

wnioskuj4cych



I

d. ustalenie formy i zasad otrzymaniaprzez uczniów i sfuchaczy stypendiów

$ 3 .
Regul amin pracy komi sj i stanowi zalqcznik do zarzqdzenta.

$ 4 .
Obstugg orgamzacyjno - finansow4 komisji zapewrua Gminny Zespü Obsfugi Szkól

i Przedszkoli.

$ s .
Wykonani e zar zqdzenia powierza si g przewodniczqcemu komi sj i.

$ 6 .
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem powzigcia

$ 7 .
Traci moc ZuzqdzenieNr 1,22105 z drua 14 kwietnia 2005 roku w sprawie powolania

oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dlarczpatrywania wniosków o

pomoc materialn4 o charakferze socjalnym dla uczniów szkól i sluchaczy kolegiów.

M I $ l t n



Zal4cznik do zarz6dzenia Nr .-¿.?á.1.0.f
Burmistrza Miasta Jedrzei owa'

z dnia . 0A.t.tt.Q.,- hnbí

REGULAMIN
PRACY GMINNEJ KON{ISJI SOCJALNÍJ DS. PRZYZNAWAITIA STYPENDII]M

SZKOLITEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

s 1
1. W sklad Gminnej Komisji Socjalnej wchodzi 8 osob:

a) 3 przedstawicieli Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie,
b) 2 przedstawicieli Gminnego Zespolu Obsfugi Szkol i Przedszkoli
c) 2 przedstawicieli dyrektorów szkol
d) 1 przedstawiciel opieki spolecznej

2. Posiedzenia Gminnej Komisji Socjalnej w.tanej dalej komisjqzwoluje przewodniczqcy.
3. Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczqcy, aw prrypadku jego nie obecnoéci

w1uznaazony przez niego czlonek komisji.
4. Przewodnicz4cy ustala protokólanta.
5. Ustalenia komisji sqwiqZ4ce, w obecnoéci, co najmniej 213 czlonków jej skladu.

$ 2

1. Czlonek komisji zobowiqzany jest do uczestnictwawe wszystkich jej posiedzeniach.
2. Czlonkowie komisji zobowiry.ani sq do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na

posiedzeniach komisj i.
3. Komisja w pierwszej kolejnoéci zapoznaje sig z regulaminem pracy gminnej komisji

socjalnej do przyznawania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
4. Nastgpnie zapoznqe sig z regulaminem udzielania pomocy materialnej

o charakferze socjalnym.
5. Komisja sprawdza z\ohone wnioski pod wzglgdem formalnym, zgodnie z art.90n ptk.

4-7 ustavry z drna 1ó grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oíwiaty onz
o podatku dochodowym od osób frzycznych.

6. Wnioski nie kompletne lub z brakami formalnymi zostajq odrzucone.

$ 3

Z pracy komisji sporzqdza sig protokol, który podpizuje przewodniczqcy i przedstawia
Burmistrzowi do akceptacji.


