
Wo.jt Gminv Lack

Zanqdzenie Nr 38/2010

W6jta Gminy tr qck z dnia 30 wrze6nia 2010 r.

w sprawie: powolania oraz ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Socjalnej dla

rozpatrywania wniosk6w o pomoc materialn4 o charakterze socjalnym dla

uczni6w szk6l i sluchaczy kolegi6w.

Na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 wrzednia l99l r. o systemie o6wiaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, po2.2572, z p62n. zm.) oraz g 1l ust. 2 Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi4cego ZalEcznik do Uchwaly
Nr XV/I87/2005 Rady Gminy tr-4ck z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zarzqdzam:

1.
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PowolujE Gminn4 KomisjE Socjaln4 zwan4 dalej Komisjq dla rozpatrywania
wniosk6w o pomoc materialnq dla uczni6w szk6l i sluchaczy kolegi6w w skladzie:
1) Jaroslaw Tyburski - kierownik GOPS w L4cku - przewodnicz4cy,

2) Hanna Ogeniewska - pracownik GOPS w L4cku,
3) Elzbieta Kowalska - pracownik GOPS w Lqcku,
4) Krystyna Lewandowska - skarbnik Gminy tr qck,

5) Beata Stawska - zastgpca skarbnika Gminy tr qck,

6) Miroslawa Pietrzak - wicedyrektor Szkoly Podstawowej w L4cku,
7) Ewa Perlikowska - sekretarz Szkoly Podstawowej w L4cku.

Komisja mo2e korzystai z pomocy merytorycznej innych pracownik6w Urzqdu

Gminy w L4cku oraz jednostek organizacyjnych Gminy tr 4ck.
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1. Pracami Komisji kieruje jej przewodnicz4cy.

2. Ustalenia Komisji sq wi42qce obecnoSci, co najmniej 2 czlonk6w jej skladu.

3. Przewodniczecy ustala protokolanta.
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l. Wz6r wniosku o pomoc materialnq o charakterze socjalnym stanowi zal4cznik Nr I do

niniej sze go Zau4dzenia.



2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony

powinien zlo2y6:

a) w sekretariacie szkoly, kt6rej siedziba znajduje sig na terenie gminy,

b) w Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej w tr-4cku dla pozostalych

uprawnionych.
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Do zadafi Gminnej Komisji Socjalnej nalezy:

1) ocena formalna wniosku,

2) analiza sytuacji materialnej i rodzirurej uczni6w i stuchaczy, kt6rych wnioski

spelniajq wymagania formalne,

3) ustalenie wysoko6ci stypendium lub zasilku wynikajqcego z dochod6w

uprawnionych oraz syuacji rodzirurej wnioskuj4cych,

4) ustalenie formy i zasad otrzymywania przez uczni6w i sluchaczy stypendi6w i
zasilk6w.

Stanowiska w sprawie wysokodci, formy i zasad otrzymywania pomocy materialnej

Komisj a rozstrzyga drog4 konsensusu.

ss

Obrady Komisji s4 poufrte.

Z przebiegt prac Komisji sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisujq wszyscy czlonkowie

Komisji (obecni na danym posiedzeniu Komisji).

Przewodnicz4cy Komisji niezwlocznie powiadamia W6jta Gminy o postanowieniach

Komisji oraz przekazuje protok6l.
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Obslugg organizacyjno-finansowq komisji zapewnia dla kazdej ze szk(rt Dyrektor danej

plac6wki, a dla ucmi6w szk6l i sluchaczy kolegi6w, kt6re znajduj4 sig poza terenem gminy -
Gminny Odrodek Pomocy Spolecznej w L4cku oraz Urz4d Gminy w tr-4cku.

s7

Traci moc Zarzqdzenie Nr 40/2009 W6jta Gminy L4ck z dnia 4 wrzeSnia 2009 r' w sprawie:

powolania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania

wniosk6w o pomoc materialn4 o charakterze socjalnym dla uczni6w szk6l i sluchaczy

kolesi6w.

1.

1.

2.

3.
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wykonanie niniej szego zarzqdzenia powierzam przewodnicz4cemu Komisji oraz Dyrektorom
Szk6l.
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Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podigcia z mocq obowipuiqc4 od dnia 1 wrzesnia
2010 r.


