UCHWAŁA NR 558/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 21 maja 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 90f ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2),
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2007 r. w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza
składa do Prezydenta Miasta Torunia wniosek spełniający wymagania określone w art.
90n ust. 4 i 5 ustawy, zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W przypadku ucznia/słuchacza nie uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez
Gminę Miasta Toruń do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć
zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie
ucznia/słuchacza do szkoły.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności:
a) nazwisko i imię ucznia;
b) nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza w danym roku szkolnym;
c) planowany termin ukończenia szkoły.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Po dokonaniu oceny formalnej, wnioski wraz z listą zbiorczą dyrektor szkoły
przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia w ciągu 14 dni od upływu
terminu składania wniosków, gdzie są przechowywane do czasu wydania decyzji na
dany rok szkolny.”;
3) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.1. Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej
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refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne,
realizowane w formach wskazanych w art. 90d ust. 2 - 4 ustawy.”;
b) uchyla się ust. 2;
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Katalog wydatków o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.”;
d) uchyla się ust. 4;
e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków, o których mowa w ust.
1, są faktury, bądź rachunki uproszczone na rodzica/prawnego opiekuna
pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza wystawione z datą
począwszy od 1 września, z zastrzeŜeniem ust. 6.”;
f) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku poniesienia wydatków na cele określone w katalogu w poz. od 5
do 10 dokumenty mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca.”;
4) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. JeŜeli po rozpatrzeniu złoŜonych wniosków dotacja nie zostanie
rozdysponowana w całości miesięczna wysokość stypendium szkolnego zostanie
zwiększona o równą kwotę dla kaŜdej z kategorii II – IV, o których mowa w § 11, z
zastrzeŜeniem, Ŝe stypendium nie moŜe przekroczyć kwoty określonej dla kategorii
I.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów nie wystarczy na
przyznanie tego świadczenia wszystkim uprawnionym w wysokości określonej
zgodnie z § 11, miesięczna wysokość stypendium szkolnego zostanie zmniejszona o
równą kwotę dla kaŜdej z kategorii I - III aŜ do wyczerpania dotacji, z zastrzeŜeniem,
Ŝe stypendium nie moŜe być mniejsze niŜ kwota określona dla kategorii IV.”;
5) uchyla się załącznik do uchwały „Wniosek do Prezydenta Miasta Toruniu w sprawie
przyznania stypendium szkolnego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Waldemar Przybyszewski

Załącznik
do uchwały Nr 558/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 maja 2009 r.

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne,
podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego
Refundacji podlegają następujące wydatki:
1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki
edukacyjne, „zielona szkoła”),
4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Toruniem, przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie,
internacie lub stancji, posiłki w ramach Ŝywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium
środkami komunikacji zbiorowej),
5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,
6) zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny),
7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyŜej po jednej
parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w kaŜdym z
okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w cenie brutto nie wyŜszej niŜ 150,00 zł
w kaŜdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
9) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy,
klapki, czepek (w łącznej cenie brutto nie wyŜszej niŜ 150,00 zł, w kaŜdym z okresów:
wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
10) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier
kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, noŜyczki, taśma klejąca,
korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra,
gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),
11) zakup przyborów do nauki zawodu,
12) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,
13) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,
14) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, pokrycie kosztów
abonamentu internetowego,
15) zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera
(monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon,
modem, router, kamera internetowa),
16) zakup okularów korekcyjnych,
17) zakup biurka,
18) zakup krzesła do biurka,
19) określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z:
a) profilem nauki,
b) zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
c) zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

