
ZARZĄDZENIE NR 18/2013 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 15 lipca 2013 r. 

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie 

stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy 

Na podstawie art. 30 ust.I ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym (2013, poz. 
594) oraz § 15 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w 
nauce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/140/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 
30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów za 
wybitne osiągnięcia w nauce, zarządzam co następuje: 

§ I 

I. Powołuję Komisję Stypendialną do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium 
za wybitne osiągnięcia w nauce, w składzie: 

a) Teresa Słoma - Sekretarz Gminy Kowiesy 
b) Ewa Pawlak - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty 
c) Halina Anna Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach 

§2 

Komisja Stypendialna działa w oparciu o przyjęty Regulamin, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 18/2013 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 15 lipca 2013 r. 

REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ 

§ I 

I. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w 
nauce 

2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzeń i diet. 

§2 

I. Spośród swojego grona Komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. 
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub jego zastępca. 
3. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o bezstronności w stosunku do 

stypendystów. Oświadczenia zostaną dołączone do dokumentacji prac Komisji. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
5. Posiedzenia są protokołowane przez wyznaczonego protokolanta. 
6. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wyniki głosowania. 

§ 3 

I. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Kowiesy listę uczmow spełniających wymagania 
formalne oraz wykaz uczniów, którym należy przyznać stypendia za wybitne osiągnięcia w 
nauce, wraz z proponowaną wysokością stypendium. 

2. Wójt Gminy Kowiesy podejmie ostateczną decyzję, którym uczniom zostaną przyznane 
stypendia i w jakiej wysokości. 
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Załącznik do regulaminu 
Komisji Stypendialnej 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Imię (imiona) .............................................................. . 
Nazwisko .................................................................. . 
Funkcja ..................................................................... . 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że : 

l) nie pozostaję z żadnym z przedstawionych mi kandydatów do Stypendium za wybitne 
osiągnięcia w nauce w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem 
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo zastępstwa prawnego. 

2) nie pozostaję z żadnym kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

Kowiesy , dnia .......................... . 
(podpis) 


