
ZARZĄDZENIE NR 33/2022

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia  14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Nagrody
Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 2 pkt. 13) „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży”  w  Gminie  Wierzbinek  oraz  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  dzieciom
i młodzieży,  form i zakresu  pomocy stanowiącego załącznik  do  uchwały  Nr  Załącznik  do  Uchwały  Nr
XXIX/261/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2017 r. ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r.
poz. 193) zarządzam, co następuje:

§  1.  Powołuję  Komisję  ds.  rozpatrywania  i  oceny  wniosków  o  przyznanie  Nagrody  Wójta  Gminy
Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne
osiągnięcia jednokierunkowe uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Wierzbinek w składzie:

1) Magdalena Janiak - Sekretarz Gminy Wierzbinek- przewodniczący
2) Małgorzata Grzegorska – pracownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - sekretarz
3) Jacek Musiał – Kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - członek
4) Renata Kazimierczak – pracownik Urzędu Gminy – członek
5) Agnieszka Piasecka - pracownik Urzędu Gminy – członek

§ 2.  Komisja  odbywa posiedzenia  w terminie  określonym w § 4 ust.  2  pkt.  14)  „Lokalnego programu
wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i młodzieży”  w  Gminie  Wierzbinek  oraz  szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy.

§ 3. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018  Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 04 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Nagrody Wójta
Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek..

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnej Administracji  Placówek Oświatowych
w Wierzbinku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Regulamin pracy Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków 
o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne

osiągnięcia w nauce oraz Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek.

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie 
Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne 
osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe, zwanej dalej Komisją.

2. Komisja przeprowadza kwalifikację wniosków na zasadach określonych w „Lokalnym programie 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” w Gminie Wierzbinek oraz szczegółowych 
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy stanowiącym załącznik
do uchwały Nr Załącznik do Uchwały Nr XXIX/261/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 
2017 r. 

§ 2. 

W ocenie wniosku złożonego dotyczącego nagrody lub stypendium nie mogą uczestniczyć osoby powiązane
z kandydatem do nagrody lub na stypendystę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania
zasady bezstronności.

§ 3. 

Na posiedzeniu Komisji, w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w § 2 członek Komisji zgłasza
fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty kandydata na nagradzanego/stypendystę, z którym 
występuje powiązanie.

§ 4. 
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

§ 5.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
§ 6. 

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§ 7. 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) ocena wniosków pod względem formalnym,

2) ocena wniosków pod względem merytorycznym,

3) sporządzenie listy rekomendowanych kandydatów do nagrody.

4) sporządzenie listy rekomendowanych kandydatów na stypendystów.
§ 8. 

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 9. 

Protokół wraz z listą kandydatów do nagrody i na stypendystów zostaje przedstawiony Wójtowi celem 
podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody oraz stypendium.


