
Zarz�dzenie  Nr P.0151/97/07 
Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 14 listopada 2007 r. 

 
 
    w   sprawie   powołania   Komisji   Stypendialnej,   ustalenia  jej  
zada�  i trybu pracy. 
 
 
          Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze    
socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych   na  terenie  Miasta Sandomierza, stanowi�cego 
Zał�cznik     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 Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku ( Dz. U. Woj. �w. Nr 152 
poz. 2180 )   zarz�dza   si�,   co   nast�puje: 
 

§ 1. 
 
     Powołuje  si�  Komisj�  Stypendialn�   dla  Miasta  Sandomierza,  która  b�dzie  
prowadziła   działalno�� w roku szkolnym 2007 / 2008. 
 

§ 2. 
 

W skład Komisji Stypendialnej wchodz�: 
 
 1) Przewodnicz�ca Komisji - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Ewa Kondek. 
 2) Przedstawiciel  Miejskiego O�rodka Rozwoju Osobistego - Iwona  Głowacka – Dzieciuch.      
 3) Przedstawiciel   Rady   Miasta      (  Przewodnicz�cy   Komisji   Nauki,  O�wiaty,  Kultury  
     i Sportu Rady Miasta Sandomierza ) –Andrzej Majewski. 
 4) Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich Urz�du Miasta w Sandomierzu  – Stefania    
     Czajka. 
 5) Przedstawiciel Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu – Agata     
     Król. 
 5) Przedstawiciel  Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu Urz�du Miasta  – Marek  Rutkowski.  
 

§ 3. 
 
     Komisja  zbiera  si�  na  posiedzeniach  w   terminach   ustalonych   przez   Burmistrza  
     Miasta    Sandomierza.       
 

§ 4. 
 

     Do zada� Komisji nale�y: 
 

1) wst�pna    kwalifikacja   wniosków   o   przyznanie    stypendium   szkolnego    i   zasiłku    
      szkolnego, pod    wzgl�dem    spełniania    kryteriów    uprawniaj�cych    do   otrzymania    
      pomocy materialnej,   okre�lonych w § 7 ust. 1 – 2 regulaminu;   
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2) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej  uczniów,  kwalifikuj�cych si� do    
    udzielenia   pomocy   materialnej   o   charakterze    socjalnym   z   urz�du,   na    podstawie    
    posiadanych   informacji  o  trudnej   sytuacji  materialnej  uczniów;  w  tym  celu  Komisja  
    z     pomoc�     pracowników    prowadz�cych   obsług�    biurow�    Komisji   dokumentuje     
    sytuacj�   materialn�   uczniów,   kwalifikuj�cych   si�   do  udzielenia  pomocy  materialnej  
    o charakterze socjalnym z urz�du; 
3) przedstawienie  propozycji  wysoko�ci  stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach  
    ustalonych    według     zasad     okre�lonych    w     § 4  ust.  1 – 4   regulaminu   udzielania     
    pomocy   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 
4) ustalenie  listy  podmiotów  prowadz�cych  zaj�cia edukacyjne, w których udział mo�e by�  
    dofinansowany  w  ramach stypendiów szkolnych; podmioty wpisane  na list� powinny by�   
    wiarygodne   i   zapewnia�   warunki   programowe,   kadrowe,  wychowawcze  i  lokalowe  
    niezb�dne do realizacji zaj�� edukacyjnych; w przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co do  
    spełniania     przez    podmiot     powy�szych    warunków,    Komisja    mo�e    dokonywa�    
    odpowiedniego sprawdzenia. 

 
§ 5. 

 
      Z  posiedzenia   Komisji  sporz�dza  si�  protokół  przedstawiony  do  akceptacji  przez     
    Burmistrza Sandomierza. 

 
§ 6. 

 
     Obsług�    biurow�    prac    komisji   prowadzi   Wydział  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  
    Urz�du    Miejskiego w Sandomierzu.  
 

     § 7. 
 

      Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania.   
 
 

Burmistrz Sandomierza 
mgr in�. Jerzy Borowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


