
ZARZĄDZENIE nr 97/2007 
WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 26 października 2007r. 
 

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy, oraz 
ustalenia szczegółowych zasad wysokości stypendium szkolnego. 
 
Na podstawie § 11 i § 14 ust. 7 uchwały Nr XIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15 

lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 31 poz. 831) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Powołuję komisję stypendialną, która będzie opiniowała wnioski o udzielenie pomocy 

materialnej w roku szkolnym 2007/2008 w składzie: 

1. Ewa Skokuń, kierownik Referatu Oświaty - przewodnicząca 

 2. Irena Stabryń, kierownik OPS  

      3. Sebastian Muzyka, Pedagog szkolny SP Dytmarów 

      4. Agnieszka Różewicz, Pedagog szkolny ZPS Lubrza 

2. Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta. 

 

§ 2 

Do zadań Komisji należy: 

1) wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, 

określonych w § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu, 

2) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

3) przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach 

ustalonych według zasad określonych w § 14 ust. 3-8 Regulaminu. 

 

§ 3 

Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

 

1) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 0zł do 70zł w 

wysokości od 111zł do 128zł, 

2) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 71zł do 150zł 

w wysokości od 91zł do 110zł, 

3) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 151zł do 220zł 

w wysokości od 71zł do 90zł, 

4) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 221zł do 351zł 

w wysokości od 51,20zł do 70zł. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

          WÓJT GMINY 
             mgr Stanisław Jędrusik 


