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Zarządzenie Nr 7312019

Wójta Gminy Łanięta

z dnia 26 listopada}0l9 r.
w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zad,ań i trybu pracy
oraz zasad ustalania propozycji wysokości sĘpendium szkolnego.

Na podstawie § 10 ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łaniętd'stanowiącego Załącznlk
Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/93/20I9 z dnia 27 września2019 roku zarządzam co
następuje:

§ 1. Odwołuję Gminrrą Komisję Socjalną powołaną Zarządzeniem Nr 4105 Wójta Gminy
Łanięta z dnia 15 marca 2005, po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 14110 Wójta
Gminy Łantętaz dnia I czętwca 2010 roku.
§ 2. Powołuje się Gminną

Komisję Stypendialną w składzie:

1.

Anna Konwerska - Przewodniczący,

2.

Agnieszka Kowalczyk

3.

Monika Bagrowska

4.

Beata Ryniec

5.

Anna Michalska - członek.

-

-

Z-caPrzewodniczącego,

Sekretarz,

- Maćkowiak - członek

§ 3. Komisja zbiera się na posiedzeniu w terminie do 3 miesięcy po dacie przyjmowania
wnioskówokreślonychw § 9ust.3 i § 16Regulaminu.
§ 4.W uzasadnionychprzypadkach losowych, określonych w § 4 ust.l i2 oraz § 9 ust. 4
Regulaminu, posiedzenie moze odbyć się w terminie uzgodnionym z Wójtem Gminy.
§ 5. Posiedzenie Komisji jest ważne jeżeli weźmie w nim ldział 50oń człolków Komisji w
tym Przewodniczący i Z-ca Przewodni czącego.
§ 6.

Do zadanKomisji należy:

-

wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, pod względem
spełniania kryteriów do otrrymania pomocy materialnej określonej w § 13 ust. 1-3
Regulaminu,

-

rozpoznar|ie przypadków sytuacji materialnej uczniów kwalifikujących się do udzielania
pomocy o charakterze socjalnym zvtzędu,

- przedstawienie propozycji .wysokości stypendiów
określonychw § 13 ust. 1-3 Regulaminu.

i

zasiłków indyłvidualnych wg. zasad

§ 7. Zasady ustalania propoz,vcji lł,.v-sokościst,vpendiów:

-

przy ustalaniu propozycji wysokościstypendiów ind_vwidLrainych nalezy kierować

się

zasadą. ze ich rłysokośćuzalezniona jest od sltuacji dochodowej uczniów"
- zasiłek szkoln,v-, ustala się" oceniając s.ltuację materialną związaną ze zdarzeniarni losowyrni
każde go uczni a ind_vlł,idtralnie.

z przebiegu posiedzenia komisji

5\

8.

ss

9. obsługe bir-rror,vą prac

komisjl

sporządza się protokół.

wTaz z przygotowaniem decyzji

wojta prowaclzi sekretarz

Komisji.
§ 10. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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