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Zarzgdzenie nr 124/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia listy wydatlcow kwalifil<owanych do wyptaty stypendium szlcolnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 nnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013
Nr 594 z pozniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 zatqcznika nr 1 uchwaty Nr XXXI/166/05
Rady Gminy Pacanow z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (ogtoszonego w Dz.U. Woj. Sw. Nr 114 z dnia 2
czerwca 2005r.) zarzqdzam co nastQpuje:
§1.
Ustala siQ list? wydatkow kwalifikowanych do rozliczenia wydatkow
w ramach przyznanego stypendium szkolnego.

poniesionych

§2.
List? wydatkow kwalifikowanych stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
§3.
Traci moc zarzqdzenie Nr 53/06 Wojta Gminy Pacanow z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
ustalenia wydatkow kwalifikowanych do refundacji w ramach przyznanego stypendium
szkolnego.
§4.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zatqcznik nr 1 do zarzqdzenia Nr 124/2014
i

Wojta Gminy Pacanow
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Lista wydatkow kwalifikowanych
1. podr^czniki, lektury szkolne
2. pomoce dydaktyczne ( np. stowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
instrumenty muzyczne, mikroskop itp.)
3. artykuty szkolne (np. zeszyty, piornik, bloki, flamastry, kredki, p?dzle, farby, klej, papier
kolorowy, otowki, dtugopisy, piora, gumki, temperowki, kalkulatory, bibuta, brystol, papier
kancelaryjny, nozyczki, tasma klejqca, papier milimetrowy, kolektory, przybory
geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
4. tornister albo plecak szkolny
5. obuwie sportowe na zaj?cia wychowania fizycznego (jedna para na semestr)
6. stroj sportowy na zaj?cia wychowania fizycznego (jeden na semestr):
a) dres sportowy (bqdz spodnie sportowe i bluza sportowa)
b) spodenki sportowe
c) koszuIka sportowa
7. przybory do nauki zawodu i odziezy niezb?dnej na praktycznq nauk? zawodu
8. okulary korekcyjne
9. zestaw komputerowy, oprogramowanie i akcesoria eksploatacyjne ( np. tusz do drukarki,
itp.), multimedialne programy edukacyjne
10. optaty za udziat w zaj?ciach nauki j^zykow obcych lub innych zaJQciach i kursach
edukacyjnych (np. sportowych, jQzykowych, muzycznych itp.)
11. koszt zwiqzany z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniow
szkot ponadgimnazjalnych i stuchaczy kolegiow (np. bilet miesi^czny, zakwaterowanie w
internacie lub bursie, itp.)
12. czesne za nauk? w szkole
12. abonament internetowy - pokrycie kosztow od wrzesnia do czerwca

