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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

§16. 1. Wszystkie decyzje dotycz¹ce wynagradzania nauczycieli wymagaj¹ pisemnego potwierdzenia.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu zosta³y uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi.
3. Wszystkie zmiany wprowadzone do regulaminu musz¹
byæ ka¿dorazowo uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o prace na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek.
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UCHWA£A Nr XV/96/07 RADY GMINY KOMINEK
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych Wójta Gminy Kominek
dla studentów- na sta³e zameldowanych na terenie gminy Kominek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin przyznawania stypendiów naukowych Wójta Gminy Kominek z bud¿etu gminy dla studentów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki w nauce w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku nr 1.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kominek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Bry³a
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/96/07
Rady Gminy Kominek
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA STUDENTÓW - MIESZKAÑCÓW
NA STA£E ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY KOMINEK
§1. O stypendia mog¹ ubiegaæ siê stali mieszkañcy gminy
Kominek bêd¹cy:
1. Studentami szkó³ wy¿szych koñcz¹cych siê tytu³em licencjata, in¿yniera, magistra lub równorzêdnym (np. lekarz)
nie maj¹cymi wiêcej ni¿ 25 lat.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania stypendiów dla studentów:
1. rednia ocen w poprzednim roku akademickim nie ni¿sz¹
ni¿ 4,5.
2. Przedstawi¹ zawiadczenie szko³y wy¿szej stwierdzaj¹ce,
¿e ubiegaj¹cy siê o przyznanie stypendium jest studentem
i uzyska³ wpis na kolejny semestr (rok studiów).
3. Nie s¹ studentami kolejnych studiów po z³o¿eniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich, podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.
§3. 1. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki w
okresie od padziernika do czerwca, wyp³acane raz w semestrze.
2. Osoba, która otrzyma³a stypendium jest zobowi¹zana
w terminie do 31 marca przedstawiæ zawiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e jest studentem kolejnego semestru.
3. Osoba, która otrzyma³a stypendium jest zobowi¹zania
do niezw³ocznego powiadomienia o ukoñczenia nauki lub jej
przerwaniu.

§4. 1. Wójt Gminy powo³uje zarz¹dzeniem komisjê stypendialn¹, która okrela ka¿dorazowo liczbê i wysokoæ stypendium w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w
bud¿ecie gminy.
2. Ostateczna decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu stypendium naukowego nale¿y do Wójta Gminy Kominek.
§5. 1. Wnioski o przyznawanie stypendium studenci sk³adaj¹ do 15 padziernika danego roku kalendarzowego.
2. Do ka¿dego wniosku powinny byæ do³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie kryteriów okrelonych w §2
niniejszego regulaminu.
3. Z³o¿enie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
§6. Lista stypendystów wy³onionych zgodnie z niniejszym
regulaminem jest podawana do wiadomoci publicznej na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kominek oraz w BIP
Gminy Kominek.
§7. 1. Wójt Gminy cofa stypendium stypendycie, który:
a) przerwa³ naukê,
b) pope³ni³ czyn powoduj¹cy wszczêcie postêpowania karnego,
c) dobrowolnie zrezygnowa³ z nagrody stypendialnej.
§8. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Wójta
Gminy Kominek stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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