
GP-0151/2018/2008       

 

ZARZĄDZENIE Nr 2018/2008 

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu pracy Komisji Stypendialnej 

 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz  § 9 ust. 2 

Uchwały Nr LVIII/1612/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku 

w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i 

studentów, zarządza się co następuje: 

 
 
    §1. Ustala się tryb pracy Komisji Stypendialnej w regulaminie, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia. 

 
 

    §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m. st. 

Warszawy. 
 
    §3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy. 

 
 
   §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Prezydent m. st. Warszawy 

 

/-/ Hanna Gronkiewicz - Waltz 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 



Załącznik   

do Zarządzenia Nr 2018/2008 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2008r. 

 

Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o 

przyznanie stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Komisji – rozumie się przez to Komisję Stypendialną; 

2) Stypendium – rozumie się przez to Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla 

uczniów i studentów; 

3) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy; 

4) Centrum – rozumie się przez to Centrum Myśli Jana Pawła II; 

5) Uchwale – rozumie się przez to Uchwałę Nr LVIII/1612/2005 Rady miasta stołecznego 

Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. 

Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów. 

 

§ 2 

Do zadań Komisji należy : 

1) opracowanie, w oparciu o uchwałę szczegółowych kryteriów przyznawania Stypendiów; 

2) analiza opracowanych przez Centrum wniosków wraz z projektami decyzji  

o przyznaniu Stypendiów oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w zakresie 

wskazanym w Uchwale; 

3) zatwierdzanie ostatecznych projektów decyzji o przyznaniu Stypendiów 

i przedstawianie ich do akceptacji Prezydentowi. 

 

§ 3 

1. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie 9 członków wybranych w trybie wskazanym 

w Uchwale. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

3. Do zadań Przewodniczącego Komisji  należy m.in.: 

1)  ustalanie terminów posiedzeń Komisji; 

2)  zwoływanie posiedzeń Komisji; 

3)  prowadzenie posiedzeń Komisji; 



4)  podejmowanie decyzji dotyczących prac Komisji oraz innych decyzji niezbędnych do 

jej prawidłowego funkcjonowania. 

4. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji lub nieobsadzenia tej funkcji, zadania 

wymienione z ust. 4 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

 

§4 

1. Komisja zbiera się tak często, jak wymagają tego okoliczności. 

2. Członkowie Komisji są zawiadamiani o posiedzeniu Komisji najpóźniej  

na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, drogą telefoniczną, listowną  

lub elektroniczną. 

3. Obsługę Komisji zapewnia Centrum. 

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Komisji  biorący udział w posiedzeniu. 

5. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

§5 

1. Komisja zatwierdza projekt decyzji o przyznaniu Stypendium w oparciu o dane, o 

których mowa w § 10 ust. 1 Uchwały. 

2. W razie uznania danych, o których mowa w ust. 1 za niewystarczające, Komisja może 

zażądać od uczniów i studentów ubiegających się o Stypendium dodatkowych 

informacji lub udokumentowania danych zawartych we wniosku. 

 

§ 6 

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. 

2. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% członków Komisji. 

3. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji. 

4. Decyzje podjęte przez Komisję w formie uchwał są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

5. Członek Komisji jest zobowiązany wyłączyć się od udziału i głosowania w sprawie, 

która dotyczy jego interesu prawnego i faktycznego, jego małżonka, zstępnych, 

wstępnych, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osób przez niego 

przysposobionych albo pozostających pod jego opieką lub kuratelą. Fakt wyłączenia się 

powinien być odnotowany w protokole wraz z podaniem przyczyny. 

6. Zatwierdzone w drodze uchwał Komisji projekty decyzji o przyznaniu Stypendiów 

Komisja przedstawia do akceptacji Prezydentowi. 


