
ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania 

wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Karczew oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy 

  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1372) oraz § 11 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Karczew zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Powołuje się Komisję Stypendialną do rozpatrywania i opiniowania wniosków o 

udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Karczew w następującym składzie: 

1) Naczelnik Wydziału Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Karczewie  –  

przewodniczący Komisji; 

2) Pedagog szkolny w Zespole Szkół w Karczewie – członek Komisji; 

3) Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – członek Komisji; 

4) Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – członek Komisji; 

5) Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Glinkach – członek Komisji; 

6) Pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – członek 

Komisji; 

7) Pedagog szkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku – członek Komisji. 

 

§ 2. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji. 

2. Komisja: 

1) może odbywać posiedzenia przy obecności co najmniej 3 członków Komisji; 

2) odbywa posiedzenia w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji; 

3) działa w oparciu o regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla   

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew. 

  3. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o znajomości przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, o zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych, do 

których mieli dostęp w związku z pracami Komisji Stypendialnej oraz o bezstronności w 

stosunku do osób, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. Do zadań Komisji należy: 

1) weryfikacja dokumentów, na podstawie których jest przyznawana pomoc materialna o  

charakterze socjalnym; 

2) proponowanie, w oparciu o jednolite kryteria, wysokości stypendiów szkolnych oraz okres 

ich przyznawania; 

3) proponowanie zasiłku szkolnego w konkretnym przypadku stosownie do złożonego 

wniosku i zdarzenia losowego; 

4) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej. 

 



 § 4. Obsługę Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Centrum Usług Wspólnych 

Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

 

 § 5. Traci moc: 

1) Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie 

powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew; 

2) Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2017 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Karczewa    z dnia 22 maja 2009 roku w 

sprawie powołania Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznaniu pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Karczew 

  

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Centrum Usług Wspólnych. 

 

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 
                           Michał Rudzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK do 

ZARZĄDZENIA Nr 87/2021 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

Oświadczenie członka Komisji Stypendialnej 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

1) znane mi są przepisy o ochronie danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania 

ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których miałem/am 

dostęp w związku z pracami Komisji Stypendialnej; 

2) stosownie do postanowień art. 24 §1 pkt 1 i pkt 7 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, nie występują ani też nie są mi znane okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew. 

 

 

 

 

Karczew, dnia …………………….    …………………………………… 
              (czytelny podpis)  

 


