Zarządzenie Nr 57/05
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 1 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia wydatków kwalifikowanych do refundacji 
w ramach przyznanego stypendium szkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 90b, art.90d i art.90 m ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXI/166/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.03.2005r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (ogłoszonego w Dz. U. Woj. Św. Nr 114 z dnia 2 czerwca 2005r.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się listę wydatków kwalifikowanych zgodne z charakterem edukacyjnym w przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej lub za edukację.
§ 2.

Listę wydatków kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 3.

Refundacja obejmuje wydatki do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.



Wójt Gminy
mgr inż. Henryk Kwas








Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  57/05
z dnia 1 grudnia 2005r.


Lista wydatków kwalifikowanych

	zakup podręczników, ćwiczeń, słowników, encyklopedii, atlasów, edukacyjnych programów komputerowych i kaset oraz innych książek związanych z edukacją ( z wyjątkiem ,,ściąg”),

zakup przyborów i artykułów szkolnych: zeszytów, artykułów piśmiennych itp., 
zakup plecaka szkolnego,
koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne),
zakup jednego kompletu odzieży sportowej (koszulka sportowa, spodenki sportowe lub dresy sportowe ) i obuwia sportowego (szkolnego) – raz na semestr,
zakup przyrządów i odzieży niezbędnych na praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym,
	koszt korepetycji (udokumentowany fakturą lub imiennym rachunkiem),
	koszt związany z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (np. bilet miesięczny na dojazd ucznia do szkoły - dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
zakup okularów korekcyjnych








































Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
	podręczniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

zeszyty
słowniki
encyklopedie
atlasy

lektury szkolne
tornister (plecak szkolny)
obuwie sportowe na w-f (raz na semestr)
 strój na w-f (raz na semestr)
 przybory do nauki zawodu
 piórnik
 artykuły szkolne (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)

