UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania
stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511), uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży tworzy się Powiatowy
Fundusz Stypendialny.
§ 2. Zarząd Powiatu Toruńskiego określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Powiatowego Funduszu
Stypendialnego.
§ 3. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI/36/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, uchwała nr XIV/105/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu
przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uchwała nr XXXII/175/2013 Rady
Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego
Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Paweł Polikowski
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Załącznik do uchwały Nr IX/63/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Regulamin
przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla
uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
§ 1. Regulamin określa szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego, formę i zakres tego wsparcia, tryb
postępowania, a także grupę osób uprawnionych do korzystania ze stypendium.
§ 2. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który:
1) pobiera naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej i jest mieszkańcem
powiatu toruńskiego ziemskiego,
2) pobiera naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla której organem
prowadzącym jest powiat toruński ziemski bez względu na miejsce zamieszkania.
2. O stypendium może ubiegać się uczeń, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszej klasy szkoły,
o której mowa w pkt 1 i 2, spełniający łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
szkolnym średnią ocen co najmniej 4,85,
2) uzyskał nie więcej niż jedną ocenę dostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie szkolnym,
3) uzyskał ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
3. O stypendium nie może ubiegać się uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie szkolnym za ostatni rok nauki co najmniej jedną oceną
dopuszczającą.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
1) rodzic lub opiekun prawny ucznia - w przypadku osoby małoletniej,
2) uczeń, który w momencie składania wniosku ukończył 18 rok życia,
3) dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się:
1) kopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez szkołę, lub
2) zaświadczenie ze szkoły – za ostatni rok nauki – zawierające informacje o: uzyskanej
średniej ocen z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbie uzyskanych ocen
dostatecznych i dopuszczających z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz uzyskanej
ocenie z zachowania.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 4 Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2 składa się w Starostwie
Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w pokoju nr 100 lub za pośrednictwem
poczty, w terminie do 15 lipca każdego roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 5. 1. Czynności związane z weryfikacją i oceną formalną wniosków o przyznanie stypendium
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przeprowadza komisja stypendialna, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Starostę Toruńskiego
w składzie:
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,
2) przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
3) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
2. Komisja określa liczbę uczniów, którzy spełniają wymogi określone w § 2, § 3 i § 4 oraz ustala
proponowaną wysokość stypendium, uwzględniając przy tym wysokość środków finansowych
zaplanowanych w uchwale budżetowej na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
3. W przypadku dużej liczby wnioskodawców uprawnionych do otrzymania stypendium, Komisja
może dokonać wyboru stypendystów z najwyższymi średnimi ocen - za ostatni rok nauki z
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w celu zrealizowania założeń, o których mowa w
ust. 2.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. Zarząd Powiatu Toruńskiego, po zapoznaniu się z protokołem Komisji, podejmuje uchwałę
w sprawie listy uczniów, którym przyznano stypendium oraz określa wysokość miesięcznego
stypendium na ucznia.
6. Decyzja Zarządu Powiatu Toruńskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w formie
świadczenia pieniężnego w okresie od 1 września do 30 czerwca.
2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi co najmniej 100 złotych w skali jednego miesiąca.
§ 7. Informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium przekazuje się zainteresowanym w
formie pisemnej na wskazany we wniosku o przyznanie stypendium adres zamieszkania lub adres
poczty elektronicznej. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej
wiadomości poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Toruniu.
§ 8. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku przerwania nauki w szkole, o
której mowa w § 2 ust. 1 lub zmiany miejsca zamieszkania poza obszar powiatu toruńskiego
ziemskiego w przypadku pobierania nauki w szkole, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń są obowiązani
niezwłocznie powiadomić Starostę Toruńskiego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w
ust. 1.
§ 9. 1. Zarząd Powiatu Toruńskiego określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków
finansowych przeznaczonych na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach
Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
2. W przypadku dużej liczby wnioskodawców uprawnionych do otrzymania stypendium, Zarząd
Powiatu Toruńskiego może zwiększyć wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację Powiatowego Funduszu Stypendialnego lub też ograniczyć liczbę przyznanych
stypendiów.
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Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
tel. (56) 662-88-41; fax (56) 662-88-89
http://www.powiattorunski.pl
Załącznik
do Regulaminu do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
1.

Imię i nazwisko ucznia:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

2.

Data urodzenia:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

3.

Adres zamieszkania, telefon:

4.

..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................
E-mail:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

5.

Nazwa szkoły/klasa:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

6.

Uzyskana średnia ocen z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych za ostatni rok nauki:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

7.

Uzyskana ocena z zachowania za ostatni rok nauki:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

8.

Uzyskana liczba ocen dostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za ostatni rok nauki:
..........................................................................................................................................................
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............................................................................................................................
9.

Uzyskana liczba ocen dopuszczających z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za ostatni rok nauki:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

10.

Nazwa i numer konta bankowego, na które będzie przekazywane stypendium1:
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................

..........................................................................................................................................
miejscowość i data
podpis wnioskodawcy
(pełnoletni uczeń, w przypadku ucznia małoletniego rodzic
lub opiekun prawny ucznia pedagog szkolny,
wychowawca klasy, dyrektor szkoły)

Załączniki:

1) kopia świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
szkołę,
lub
2) zaświadczenie ze szkoły – za ostatni rok nauki – zawierające informacje o uzyskanej średniej ocen z
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbie uzyskanych ocen dostatecznych i
dopuszczających z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz uzyskanej ocenie z zachowania.
Administratorem Twoich danych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100
Toruń. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na
stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia
__________________
1 W przypadku ucznia pełnoletniego mającego pełną zdolność do czynności prawnych – można podać jego numer
rachunku bankowego, zaś w przypadku ucznia - osoby małoletniej należy podać numer rachunku bankowego
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością doprecyzowania
obowiązujących obecnie zasad przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu
Stypendialnego.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem Powiatowego Funduszu
Stypendialnego oraz wypracowane wnioski proponuje się przyjęcie nowego regulaminu
uwzględniającego m.in. następujące zmiany:
- podniesienie kryterium średniej ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
co najmniej 4,75 do co najmniej 4,85,
- ograniczenie liczby ocen dostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, którą uzyskać
może uczeń ubiegający się o stypendium,
- wyeliminowanie z ubiegania się o stypendium uczniów, którzy uzyskali z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych co najmniej jedną ocenę dopuszczającą.
Podczas realizacji jedenastu edycji przyznawania stypendium z Powiatowego Funduszu
Stypendialnego zauważalny jest systematyczny wzrost liczby uczniów spełniających kryteria
ubiegania się o stypendium.
Przewiduje się, iż liczba uczniów ubiegających się o stypendium w kolejnych latach
z pewnością ulegnie zwiększeniu z uwagi na wprowadzoną reformę oświaty, w wyniku której
w szkołach funkcjonują zarówno szkoły ponadpodstawowe, jaki i ponadgimnazjalne (tzw.
„podwójne roczniki”).
Wprowadzenie nowych kryteriów umożliwiających przyznanie stypendium ma na celu
podniesienie rangi stypendium otrzymywanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego jako
stypendium przyznawanego uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce, a także utrzymanie na
podobnym poziomie liczby osób ubiegających się o przyznanie stypendium.
Niniejszym regulaminem rozszerzono jednocześnie krąg osób, które mogą ubiegać się
o przyznanie stypendium. Powyższa zmiana dotyczy uczniów pobierających naukę w szkołach
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat
toruński ziemski bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. Z przeprowadzonej analizy wynika,
iż nowe warunki regulaminu spełniałoby około 10 uczniów. Zatem, wprowadzenie niniejszego
zapisu nie spowoduje znacznego wzrostu liczby osób ubiegających się o stypendium zaś z
pewnością wzmocni ofertę prowadzonych przez powiat toruński szkół.
Pozostałe zapisy regulaminu doprecyzowano w celu zachowania przejrzystości dokumentu
i uszczegółowienia zasad postępowania przy przyznawaniu stypendiów.
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