UCHWAŁA NR 877/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku
toruńskich szkół wyższych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku
toruńskich szkół wyższych, w ramach którego przyznawane będą stypendia dla studentów
rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
§ 2. 1. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku
akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od dnia 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca
roku następnego;
2. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.
§ 3. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:
1) nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572 z późn. zm.2)) mającej siedzibę w Toruniu, i podejmują po raz pierwszy naukę na
studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych
studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni,
zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
2) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej, niż 24 miesiące przed datą
rozpoczęcia studiów;
3) uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą,
niż 4,5;
4) posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu;
5) mieszkają na terenie miasta Torunia.
§ 4. 1. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez
kandydatów.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej, o jakiej mowa w § 3 pkt 4;
2) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub zaświadczenie ze szkoły, w
której kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły, o średniej ocen i dacie
uzyskania świadectwa;
3) zaświadczenie z uczelni o nabyciu praw studenta uczelni wyższej, o której mowa w § 3
pkt 1 oraz o wybranym kierunku studiów;
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Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r.,
poz. 379 i poz. 1072.
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829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004 i 1146.
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4) dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie miasta Torunia:
a) kserokopia dowodu osobistego albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
lub czasowy, lub
b) kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu
położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis
księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność
kandydata lub
c) kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w studenckim domu
akademickim.
4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia
w formie pisemnej w terminie do dnia 15 października każdego roku. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano wniosek w urzędzie pocztowym.
5. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na
pisemną prośbę kandydata.
§ 5. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję
Stypendialną, zwana dalej „Komisją” powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia, w
terminie 21 dni od upływu terminu składania wniosków.
2. Komisja musi składać się z co najmniej 4 członków, w tym:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia;
2) jednego przedstawiciela Rady Miasta Torunia, wskazanego przez Radę odrębną
uchwałą.
3. Regulamin pracy Komisji określi zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia.
4. Postępowanie konkursowe prowadzone przez Komisję przebiega w trzech etapach:
1) ocena formalna wniosku pod kątem jego zgodności z wymaganiami opisanymi w § 3 i §
4 ust. 3 niniejszej uchwały oraz kompletności danych i podpisów,
2) ocena merytoryczna wniosku, w której Komisja ocenia stopień spełnienia przez
wnioskodawcę kryteriów wymienionych w § 3 pkt 3 i 4;
3) sporządzenie list rankingowych kandydatów.
5. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostają odrzucone;
6. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia danych we
wniosku.
§ 6. 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II
i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą
średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.
§ 7. 1. Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności
uwzględniającej zasady określone w § 6 ust. 1 będącą rekomendacją dla Prezydenta Miasta
Torunia.
2. Listę stypendystów zatwierdza Prezydent Miasta Torunia w terminie do 20 listopada
każdego roku.
3. Informację o przyznaniu stypendium otrzymuje stypendysta, wskazana przez niego
uczelnia oraz szkoła ponadgimnazjalna, której jest absolwentem.
4. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.
§ 8. Łączną kwotę środków finansowych na stypendia, o których mowa w § 1 określa
Rada Miasta Torunia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta.
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§. 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marian Frąckiewicz
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