UCHWAŁA NR 268/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu
postępowania w tych sprawach.
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć także szkołę artystyczną realizującą
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
2) gimnazjum - należy przez to rozumieć także szkołę artystyczną realizującą kształcenie
ogólne w zakresie gimnazjum;
3) szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć także szkołę artystyczną
realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
§ 2. Określa się szczegółowe warunki udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym, o których mowa w Lokalnym programie wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Toruniu, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb
postępowania w tych sprawach.
§ 3. 1. Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, zwane dalej stypendium, może być
przyznane uczniowi zamieszkałemu w Toruniu, który w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, na który przyznaje się stypendium:
1) uzyskał na świadectwie szkolnym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej:
a) 5,50 w szkole podstawowej lub gimnazjum,
b) 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej;
2) spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
a) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim zwalniający ucznia:
 szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu,
 gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku języka obcego nowożytnego - z trzeciej części tego egzaminu,
b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający ucznia:
 gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku języka obcego nowożytnego - z trzeciej części tego egzaminu,
 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - z egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu,
c) uzyskał tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej
z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej - z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64 i 195.

d) uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu
w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez
ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z danych zajęć artystycznych,
e) uzyskał tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający
ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego
w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,
f) uzyskał tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub
olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a – e konkursach, turniejach lub
olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty,
g) uzyskał znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w lit. a-f.
2. Stypendium jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na okres od
września do czerwca w danym roku szkolnym.
3. Wprowadza się kategorie stypendium w zależności od typu szkoły, do której
uczęszczał uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się
stypendium:
1) stypendium I kategorii w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;
2) stypendium II kategorii w przypadku gimnazjum;
3) stypendium III kategorii w przypadku szkoły podstawowej.
4. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) 250 zł dla stypendium kategorii I;
2) 200 zł dla stypendium kategorii II;
3) 150 zł dla stypendium kategorii III.
§ 4. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, zwana dalej nagrodą, może być przyznana
w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej
zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:
1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen co najmniej
4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania;
2) będąc uczniem klasy programowo najwyższej uzyskał:
a) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu,
b) tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną
dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie
przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły
artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć
artystycznych,
d) tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia
szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który
obejmowała olimpiada lub konkurs,
e) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady
w innych niż wymienionych w lit. a-d konkursach, turniejach lub olimpiadach,
zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
f) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w pkt a-e.

2. Nagroda jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 2 000 zł.
§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane są
uczniom zamieszkałym w Toruniu, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do uchwały, a wzór
wniosku o nagrodę - załącznik nr 2.
3. Do wniosku o świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dołącza
się następujące dokumenty:
1) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który
przyznaje się stypendium lub kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;
2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-f oraz w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e;
3) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących
osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 lit. g lub w § 4 ust.1 pkt 2
lit. f ;
4) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której
uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz w § 4 ust. 1 pkt 2;
5) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do
szkoły w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium.
4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3 potwierdza za zgodność z oryginałem
dyrektor szkoły wystawiającej świadectwo szkolne, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
składa się do Prezydenta Miasta Torunia.
6. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do dnia 5 lipca danego roku.
7. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 5 września danego roku.
§ 6. 1. Przewidziane w budżecie miasta środki na świadczenia pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym przeznacza się w co najmniej 75% na wypłatę stypendium,
a w pozostałej części przeznacza się na wypłatę nagród.
2. Ilość przyznanych świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
uzależniona jest od kwot, o których mowa w ust. 1.
3. Sporządza się listy zbiorcze wniosków o przyznanie stypendium lub nagrody
zawierające imię i nazwisko ucznia oraz informacje o jego osiągnięciach, o których mowa
w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, przy czym dla każdej kategorii stypendium, o której mowa w § 3
ust. 3 sporządza się odrębną listę.
4. O kolejności uczniów na listach, o których mowa w ust. 3, decydują ich osiągnięcia,
o których mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1.
5. Na pierwszym miejscu każdej listy, o której mowa w ust. 3, umieszcza się ucznia
posiadającego największą liczbę tytułów uprawniających do:
1) uzyskania zwolnienia z:
a) odpowiedniej części sprawdzianu,
b) danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku
języka obcego nowożytnego - z trzeciej części tego egzaminu,
c) egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
d) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
e) części teoretycznej egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej;
2) stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej
pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych.

6. W przypadku równorzędnych osiągnięć, o których mowa w ust. 5, kolejność na liście
ustala się od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen o kolejności
decyduje wyższa ocena zachowania. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na
liście.
7. W przypadku, gdy uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadają uczniowi tytuły
laureata lub finalisty, pierwszeństwo w ujęciu na liście daje posiadanie tytułu laureata.
8. Po umieszczeniu na liście, o której mowa w ust. 3, wszystkich uczniów
posiadających osiągnięcia, o których mowa w ust. 5, na kolejnych miejscach listy umieszcza
się uczniów posiadających osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f-g lub w § 4
ust. 1 pkt 2 lit. e-f. Do ustalenia kolejności na liście tych uczniów stosuje się przepisy ust. 6
i 7.
§ 7. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję
powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia, w terminie 30 dni od upływu terminu składania
wniosków.
2. Komisja dokonuje oceny wniosków w trzech etapach:
1) ocena formalna wniosku pod kątem jego zgodności z wymaganiami opisanymi w § 5
oraz kompletności danych i podpisów;
2) ocena merytoryczna wniosku, w której Komisja ocenia spełnienie kryteriów
wymienionych w § 3 ust. 1 lub § 4 ust.1 uchwały;
3) sporządzenie list kandydatów, o których mowa w § 6 ust. 3, wg kolejności ustalonej
w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 5 - 8.
3. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zostają odrzucone.
4. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia danych we
wniosku.
§ 8. Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Torunia przyznanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom wg kolejności z uwzględnieniem każdej
z list, o których mowa w § 6 ust. 3, do wyczerpania środków, o których mowa w § 6 ust. 1.
§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz terminach przekazywania transz
podejmuje Prezydent Miasta Torunia w terminie do dnia 20 października danego roku.
2. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie rodzicom albo
pełnoletniemu uczniowi oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń. Listę uczniów,
którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości.
3. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku przerwania nauki lub zmiany miejsca
zamieszkania poza obszar miasta Toruń.
4. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić
Prezydenta Miasta Torunia o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
5. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, w przypadku gdy
dyrektor poweźmie informację o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Torunia w terminie
do dnia 20 sierpnia danego roku.
2. Informację o przyznaniu nagrody przekazuje się pisemnie rodzicom albo
pełnoletniemu uczniowi oraz dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń. Listę uczniów,
którym przyznano nagrodę podaje się do publicznej wiadomości.
§ 11. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłaca się:
1) w szkole, do której uczęszcza uczeń - dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Miasta Toruń;

2) w Urzędzie Miasta Torunia - w pozostałych przypadkach.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 13. Traci moc uchwała nr 310/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu
postępowania w tych sprawach (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2013 r., poz. 1742).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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