
ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 

WÓJTA GMINY GZY 
z dnia 29.11.2012r. 

w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy. 

Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gzy stanowiącego załącznik Nr l do Uchwały Nr 
XIXlll4105 Rady Gminy Gzy z a r z ą d z a się : 

§ l. 
Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku 
szkolnym 2012/2013 

§ 2. 
I.Ustala się następujący skład komisji: 

1. Barbara Polańska - Przewodniczący 

2. Teresa Linka - Członek 

3.Agnieszka Domańska - Członek 

4. Anna Zalewska - Członek 

5.Danuta Ojrzeńska - Członek 

6.Jadwiga Frąckiewicz - Członek 

2.Komisja zbiera się na posiedzeniach w telminach ustalonych przez Wójta Gminy. 
§ 3. 

Do zadań Komisji należy : 

- wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod 
względem spełniania kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej , 
określonych w § 13 ust. 1 i ust.2 Regulaminu, 
- rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów kwalifikujących się do 
udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych 
informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą 
pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną 
uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z 
urzędu, 

- przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach 
ustalonych według zasad określonych w § 13 ust. 3-8 Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i na podstawie kryteriów określonych w 
załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

§ 4. 

l.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 


2.0bsługę biurową prac Komisji prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Gzach. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

lIrI. Barbara Polańska 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

w sprawie 
powolania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy. 

l.WysokoŚć stypendium szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 ustala się w wysokości 
minimalnej - 84,80,00zl., maksymalnej - 212,00zl. miesięcznie dla ucznia. 

2. Przyznanie stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów, 
która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. l ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź. zmianami) . 

3. 	W decyzji o przyznaniu stypendium ustala się sposób wypłaty stypendium. 

4. 	 Zasiłek szkolny przyznaje się, oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem 
losowym każdego ucznia indywidualnie. 


