
Zarządzenie  Nr P.0151/90/08 
Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 25. 11. 2008 r. 

 
 
    w   sprawie   powołania   Komisji   Stypendialnej,   ustalenia  jej  
zadań  i trybu pracy . 
 
 
          Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze    
socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych   na  terenie  Miasta Sandomierza, stanowiącego 
Załącznik     Nr   1    do    Uchwały   Nr   XI  /  87  /  2007    Rady   Miasta    Sandomierza    
z     dnia   4 lipca   2007   roku    w    sprawie    regulaminu     udzielania     pomocy       
materialnej   o   charakterze   socjalnym, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku ( Dz. U. Woj. Św. Nr 152 
poz. 2180 )   zarządza   się,   co   następuje: 
 

§ 1. 
 
     Powołuje  się  Komisję  Stypendialną   dla  Miasta  Sandomierza,  która  będzie  
prowadziła   działalność w roku szkolnym 2008 / 2009. 
 

§ 2. 
 

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 
 
 1) Przewodnicząca Komisji - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Ewa Kondek. 
 2) Przedstawiciel  Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego - Iwona  Głowacka – Dzieciuch.      
 3) Przedstawiciel   Rady   Miasta      (  Przewodniczący   Komisji   Nauki,  Oświaty,  Kultury  
     i Sportu Rady Miasta Sandomierza ) – Andrzej Majewski. 
 4) Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  –    
     Stefania   Czajka. 
 5) Przedstawiciel Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu – Agata     
     Król. 
 5) Przedstawiciel  Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  – Marek    
     Rutkowski.  
 

§ 3. 
 
     Komisja  zbiera  się  na  posiedzeniach  w   terminach   ustalonych   przez   Burmistrza  
     Sandomierza.       
 

§ 4. 
 

     Do zadań Komisji naleŜy: 
 

1) wstępna    kwalifikacja   wniosków   o   przyznanie    stypendium   szkolnego    i   zasiłku    
      szkolnego, pod    względem    spełniania    kryteriów    uprawniających    do   otrzymania    
      pomocy materialnej,   określonych w § 7 ust. 1 – 2 regulaminu;   
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2) 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; 
3) przedstawienie  propozycji  wysokości  stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach  
    ustalonych    według     zasad     określonych    w     § 4  ust.  1 – 4   regulaminu   udzielania     
    pomocy   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 
4) ustalenie  listy  podmiotów  prowadzących  zajęcia edukacyjne, w których udział moŜe być  
    dofinansowany  w  ramach stypendiów szkolnych; podmioty wpisane  na listę powinny być   
    wiarygodne   i   zapewniać   warunki   programowe,   kadrowe,  wychowawcze  i  lokalowe  
    niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych; w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do  
    spełniania     przez    podmiot     powyŜszych    warunków,    Komisja    moŜe    dokonywać    
    odpowiedniego sprawdzenia. 

 
§ 5. 

 
      Z  posiedzenia   Komisji  sporządza  się  protokół  przedstawiony  do  akceptacji  przez     
    Burmistrza Sandomierza. 

 
§ 6. 

 
     Obsługę    biurową    prac    komisji   prowadzi   Wydział  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  
    Urzędu    Miejskiego w Sandomierzu.  
 

     § 7. 
 

      Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.   
 
 
 

Burmistrz Sandomierza 
mgr inŜ. Jerzy Borowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


