
ZARZĄDZENIE NR 182/2008 
WÓJTA GMINY LUBRZA 
z dnia 29 września 2008r. 

 
w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustaleniu jej zasad i trybu pracy. 
 
 
 Na podstawie § 9 ust. 1 i 2 i § 11 uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Gminy Lubrza z 
dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza ( Dz. 
Urz. Woj. opolskiego Nr 51 poz. 1665) zarządzam, co następuje : 
 

§ 1. 
Powołuję komisję stypendialną, która będzie opiniować wnioski o udzielenie stypendium 
Wójta Gminy Lubrza za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia kulturalne i 
sportowe uzyskane w roku szkolnym 2007/2008. 
 
W składzie : 
1) LILLA GĄSIOR – Sekretarz Gminy – przewodnicząca, 
2) EWA SKOKUŃ – Kierownik Referatu Oświaty – z-pca przewodniczącej, 
3) SEBASTIAN SIORAK – Młodszy referent ds. Informatyzacji, Promocji i Archiwum  

Zakładowego. 
4) AGNIESZKA RÓśEWICZ – pedagog szkolny ZSP Lubrza, 
5) SEBASTIAN MUZYKA – pedagog szkolny SP Dytmarów. 
 

§ 2. 
Zatwierdzam Regulamin Pracy Komisji, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
          WÓJT GMINY 
             mgr Stanisław Jędrusik 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             Załącznik 1 
             Zarządzenia Nr 182/2008 
             Wójta Gminy Lubrza 
            z dnia 29 września 2008r. 
 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

§ 1. 
Komisja Stypendialna zostaje powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza i działa w 
oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 
 
§ 2 
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji stypendialnej zwanej dalej 
„Komisją” powołanej w celu rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium za bardzo 
dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia kulturalne i sportowe, uczniom stale 
zamieszkałym na terenie gminy Lubrza. 
 

§ 3 
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji a 

w przypadku jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego. 
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – zastępca 

przewodniczącego. 
3. Posiedzenia komisji mogą odbywać się w obecności co najmniej 3 członków komisji, 

w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 
4. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb. 
5. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos 

przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności głos zastępcy przewodniczącego. 
6. Z kaŜdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, którego częścią jest ustalona 

przez komisję lista osób którym proponowane jest stypendium Wójta Gminy Lubrza. 
7. Dokumentację z prac komisji prowadzi Sekretarz Gminy. 

 
§ 4. 

Komisja analizuje i opiniuje wnioski zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Wójta 
Gminy Lubrza dla uczniów stale zamieszkałych na terenie gminy Lubrza. ( Uchwała Nr 
XIV/99/2008 Rady Gminy Lubrza) 
 

§ 5. 
1. Do zadań komisji naleŜy : 
a) ocena formalna wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lubrza, 
b) zaproponowane wysokości stypendium wynikające z zarządzenia Wójta o 

maksymalnej wysokości stypendium w zakresie edukacji oraz za osiągnięcia sportowe 
i artystyczne, 

c) Przewodniczący komisji w przypadku jego nieobecności zastępca niezwłocznie 
przedkłada Wójtowi Gminy Lubrza ustalenia poczynione podczas prac komisji celem 
podjęcia decyzji. 

 



§ 6 
Obsługę administracyjną prac komisji prowadzi pracownik ds. Informatyzacji Promocji i 
Archiwum Zakładowego. 
 
 
 
 
 
 


