
ZARZĄDZENIE NR 1851/2007 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  

Z DNIA 5 września 2007 r. 
 

 
w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół, których organem prowadzącym 
jest Gmina Miejska Kraków, do podejmowania czynności związanych z udzielaniem 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Krakowa. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Krakowa (załącznik do uchwały  
Nr CIX/1092/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2006 r. (z późn. zm.)) zarządza się, co następuje: 
  
  

§ 1 
1. Udziela się osobom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia 

i stanowiącym jego integralną część, pełniącym funkcję dyrektorów szkół, których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, pełnomocnictwa do podejmowania 
następujących czynności związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Krakowa a będących uczniami danej 
szkoły: 

- przyjmowania i wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pod 
kątem ich zgodności z kryteriami i zasadami określonymi w § 5, 6 i 7 Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (załącznik do uchwały  
Nr CIX/1092/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2006 r. (z późn. zm.)), 

- pisemnego wzywania stron do uzupełnienia braków formalnych, 
- przesyłania wniosków według właściwości do innych gmin, jeŜeli uczeń nie zamieszkuje 

w Krakowie, 
- wprowadzania danych uczniów do bazy elektronicznej, 
- wypłacania i rozliczania świadczeń zgodnie z brzmieniem decyzji. 
2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia przez osoby, o których mowa w ust. 1, 

funkcji dyrektorów. 
3. KaŜda z osób, o których mowa w ust. 1, upowaŜniona jest do samodzielnego działania. 
 
 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
/-/ 

 
 
 


