
Zarzqllzenie Nr 39/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie trybu zloilenia oSwiadczenia i formy wyplaty pomocy materialnej o

charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca

2020 roku

Na podstawie $ 10 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporz4dzenia MinistraZdrowia z dnia}} marca

2020r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemh (Dz. U. z

2020 r. poz. 491 zpoLn. zm.) w zwi1zktzUchwaLENr 15/III/06 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia ,,Regulamituprzyznawania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczni6w zarrieszka\ych na terenie Miasta i Gminy Chorzele"

zarz4dzarn, co nastgpuj e:

$1.

Wszelkie czynnoSci dotycz4ce wyplaty Srodk6w finansowych przeznaczonych na stypendia i
zasilki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2020r. bEde odbywaly sig w spos6b

vtyl4czaj4cy bezpoSredniE obslugg interesant6w.

$2.

1. Oswiadczenie o zmianie bydL braku zniany w sytuacja materialnej rodziny ucznia

nale?y skladai za pomocq:

1) skanr-r/zdjgcia podpisanego przez wnioskodawcg dokumentu wyslanego na

adres mailolyy g!)'p-en.liaiecllo lub

2) poczty tradycyjnej - wyslanie na adres Urzqd Miasta i Gminy w Chorzelach,

ul. Stanislawa Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele z dopiskiem ,,Pomoc
materialna o charakterze socjalnym"

3) wrzucenie kopert z dokumentem podpisanym zgodnie z pkt.2 do specjalnie

przygotowanej umy UrzEdu Miasta i Gminy w Chorzelach znajduj4cej sig przy

wejSciu gl6wnym do UrzEdu przy ul. Stanislawa Komosifrskiego 1 w
Chorzelach.

2. Oswiadczenia, o kt6rych mowa w ust. I nalezy dostarczy6 do Urzgdu Miasta i Gminy
w Chorzelach w terminie od dnia 01 kwietnia 2020r. do dnia 17 kwietnia 2020r.

3. O dochowaniu terminu, o kt6rym mowa w ust. 2 decyduje data wplywu do Urzgdu

Miasta i Gminy w Chorzelach.
4. Oswiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zal4cznik nr I do niniejszego

zarzqdzenia.

5. W przypadku zmiany sl.tuacji materialnej rodziny ncznia, maj4cej wplyw na decyzje w
sprawie wyplaty stypendium, do oSwiadczenia nale2y dol4czyf, skany/kopie

dokument6w potwierd zajqcy ch aktualn4 sytuacj g materialn4 rodziny ucznia.

$3.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci

stypendium szkolnego bgd4 wyslane pocztE na wskazane adresy korespondencyjne.

I



s4.

l. Wyplata przyznanej kwoty stypendium bgdzie sig odbywalawylqcznie na wskazany w
informacj i numer rachunku bankowego.

2. Informacja o numerze rachunku bankowego stanowi zalEcznik nr 2 do niniejszego
zarzqdzenia.

ss.

Wykonanie zaru4dzenia powierza sig Zastgpcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

s6.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i obowiqzuje do odwolania.

STRZ

mgr



Zal4czniknr I
do zarz4dzenia Nr 3912020
zdnia 31 marca 2020r.

Chorzele, dn. . 2020 r

(Imig i nanvisko)

(adres do korespondencji)

OSwTIDCZENIE

Wyrazam zgodE na zmianE decyli Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Nr ......... z dnia ............r. w sprawie przyztanta

Swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego dla

syna/c6rki ..... w celu uzyskania stypendium szkolnego w
dNa2szym okresie niz okreSlony w powolanej decyzji.

JednoczeSnie oSwiadczatrt,2e dane dotycz4ce stanu rodziny oraz wysokoSci dochod6w

zawxte we wniosku o przyznarie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci

stypendium szkolnego nie ulegly/ ulegly zmianie.

(opis zmian w sytuacji materialne.] rodziny)

)

(czytelny podpis)



Zalqczniknr 2
do zarz4dzenia Nr 39 12020

z dnia 31 marca 2020r.

Chorzele, dn. .....2020r.

(Imig i nanruisko)

(adres do korespondencji)

INFORMACJA

O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

Zwracart sig z proSb4 o przekazatie kwoty przyznanego stypendium szkolnego na konto

bankowe w Banku

numer konta:

(podpis)


