
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 11 października 2021 r. 

w sprawie powołania oraz ustalenia składu komisji stypendiów motywacyjnych dla rozpatrywania 
wniosków o przyznanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz stypendiów za wysokie wyniki 

artystyczne w 2021 i 2022 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) i art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) oraz Uchwały Nr XVI/151/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów 
publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych 
będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium 
o charakterze motywacyjnym, w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 
25 lutego 2020 w sprawie zmian w uchwale nr XVI/151/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 
2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni 
wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium 
o charakterze motywacyjnym, Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje: 

§ 1. Do przeprowadzenia postępowania kwalifikującego uczniów oraz studentów do otrzymywania 
stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne powołuję Komisje 
Stypendiów Motywacyjnych, zwaną dalej „Komisją” w składzie: 

1) Małgorzata Woźniak – przewodnicząca komisji, 

2) Magdalena Frankiewicz – członek komisji, 

3) Agnieszka Zając – członek komisji, 

4) Konrad Gucwa – członek komisji. 

§ 2. Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji, stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu 
komisji stypendiów motywacyjnych dla rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz 
studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol w 2019 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Andrespol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol. 

 

   

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 
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Załącznik do zarządzenia Nr 60/2021 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 11 października 2021 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIÓW SPORTOWYCH 

1. Regulamin określa tryb pracy Komisji Stypendiów Motywacyjnych zwanej dalej „Komisją” oraz zadania 
jej członków. 

2. Wójt Gminy Andrespol nadzoruje prace Komisji, w szczególności czuwa nad merytorycznym 
i formalnym przebiegiem prac. 

3. W skład Komisji j wchodzą: 

a) Przewodniczący Komisji – zobowiązany do przyjmowania wniosków o udzielenie stypendium sportowego 
za wybitne wyniki sportowe oraz prowadzenia i kierowania pracami Komisji, 

b) Członkowie Komisji – zobowiązani do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im 
czynności, kierowania się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

4. Komisja działa w składzie co najmniej 3 członków powołanych Zarządzeniem Wójta. 

5. Odwołanie członka Komisji w toku postępowania dotyczącego rozpatrywania wniosków o przyznanie 
stypendium sportowego może nastąpić w wyniku odrębnego Zarządzenia Wójta Gminy Andrespol 
określającego tryb powołania i odwołania członków Komisji. 

6. Niezwłocznie po zapoznaniu się Komisji z wnioskami złożonymi przez Wnioskodawców, w celu 
potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia 
o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

7. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w art. 24 K.p.a., Wójt Gminy wyłącza członka Komisji z jej składu i na miejsce wyłączonego członka powołuje 
inną osobę do składu Komisji. 

Uzupełnienie składu Komisji zastrzeżone jest dla Wójta w trybie określonym dla jej powołania. 

8. Komisja w toku postępowania kieruje się przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237). 

9. Komisja w zakresie prowadzonego postępowania kwalifikującego do otrzymania przez ucznia lub 
studenta stypendium za wybitne wyniki naukowe i artystyczne: 

a) dokonuje rozpatrzenia wniosków złożonych przez Wnioskodawców o udzielenie stypendium naukowego lub 
artystycznego, 

b) opiniuje spełnienie przez Wnioskodawców warunków określonych w ustawie o systemie oświaty oraz 
Uchwale nr XVI/151/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program 
Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół 
policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz 
określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym, w brzmieniu nadanym 
Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 w sprawie zmian w uchwale nr 
XVI/151/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 
Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, 
szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami Gminy Andrespol 
oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym. 

10. Komisja przedstawia Wójtowi opinię oraz wnioski płynące z analizy wniosków złożonych przez 
Wnioskodawców o udzielenie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, 
celem wykorzystania przy podejmowaniu decyzji o wysokości oraz zakresie udzielanego stypendium. 

11. Z prac Komisji Stypendiów Sportowych sporządza się protokół zawierający wnioski i opinie  Komisji.
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