ZARZĄDZENIE NR 70/2021
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz.1372 i 1834) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Andrespol.
§ 2. W skład Komisji stypendialnej wchodzą:
1. Przewodnicząca: Agnieszka Dudek -Urząd Gminy w Andrespolu.
2. Członkowie:
1) Pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze,
2) Pedagog szkolny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi,
3) Pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie,
4) Pedagog szkolny z Liceum Ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze,
5) Konrad Gucwa - Urząd Gminy w Andrespolu,
6) Jolanta Konik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu.
§ 3. Komisja zbiera się na posiedzenie w terminach wynikających z potrzeb rozpatrzenia złożonych
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
§ 4. Do zadań Komisji należy:
1. Kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pod względem kryteriów uprawniających do
otrzymania pomocy materialnej określonej w Regulaminie, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały nr
XXI/117/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol.
2. Opiniowanie wszystkich przypadków sytuacji materialnej ucznia kwalifikujących się do udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji
materialnej ucznia oraz przedłożonych dokumentów przy złożonym wniosku.
3. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Przedstawienie propozycji wysokości przyznania stypendium szkolnego, zgodnie z w/w Regulaminem.
5. Sporządzenie opinii co do wysokości przyznanych stypendiów, którą następnie przedkłada się Wójtowi
Gminy Andrespol.
§ 5. Dla ważności obrad Komisji wymagana jest obecność co najmniej czterech członków jej składu.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji funkcję przejmuje członek wskazany przez Wójta
Gminy Andrespol.
§ 6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§ 7. Tracą moc Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Andrespol z dnia 25 września 2015 r. w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy oraz Nr 63/2019 Wójta Gminy Andrespol z dnia
15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Andrespol z dnia 25 września
2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Andrespolu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu.

Wójt Gminy Andrespol
Dariusz Kubus
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