
ZARZĄDZENIE Nr 41/2009
Wójta Gminy Kruklanki

    z dnia 30 września 2009 r.,  

w sprawie: ustalenia  szczegółowych warunków rozliczania,  zwrotu  wydatków z  tytułu 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Na podstawie § 13 ust.3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kruklanki, stanowiącym załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 lutego 2005 r., (Dz. 

Urzędowy Woj. Warm. - Maz., Nr 35, poz. 501)

 ustalam, co następuje:
§ 1 

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczników, lektur, encykolpedii, słowników i innych książek pomocniczych do 

realizacji procesu dydaktycznego,

b) zeszytów, długpisów, piórników, plecaków i innych akcesoriów szkolnych,

c) komplet odzieży sportowej, np. koszulka sportowa, spodenki sportowe lub dresy 

sportowe oraz obuwie sportowe, kurtka sportowa – nie częściej niż jeden raz w roku 

szkolnym,

d)  okulary  lecznicze  bądź  szkła  korekcyjne,  przepisane  uczniowi  przez  lekarza 

okulistę,

e)  koszt  udziału  w  pozaszkolnych  zajęciach  edukacyjnych  np.  nauka  języków 

obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, kursy komputerowe i inne,

f) koszt korepetycji udokumentowany fakturą lub rachunkiem,

g)  koszty  związane  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem  zamieszkania,  a  w 

szczególności zakwaterowania w bursie, internacie i transportu środkami kominikacji 

zbiorowej. 

h) sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowanie, o ile 

potrzeba tego zakupu wynika z programu nauczania realizowanego przez szkołę.



§ 2
Stypendia udzielane w formie rzeczowej będą przekazywane w następujący sposób:

a) opłacane przez gminę Kruklanki za pośrednictwem szkoły,

b)  w formie  refundacji  kosztów poniesionych przez  ucznia  na  zakup  artykułów  

wymienionych w § 1 na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub 

rachunków(w granicach kwoty przyznanego stypendium) zaakceptowanych przez  

dyrektora  szkoły  w  formie  wypłaty  gotówkowej  z  kasy  Urzędu  Gminy  w  

Kruklankach. 

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 9/05  Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30.03.2005 r., 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

               Wójt

Władysław Gładkowski


