
UCHWAŁA NR VII/68/15
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających 
naukę w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.1)) i art. 90 t ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Celem lokalnego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów 
przejazdu do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.

2. Adresatami tego programu są uczniowie klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Brzeski.

3. Program ma wspierać edukację dzieci i młodzieży poprzez ułatwianie skorzystania z oferty oświatowej szkół 
prowadzonych przez Powiat Brzeski oddalonych od miejsc zamieszkania uczniów korzystających z komunikacji 
kolejowej.

4. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2. 1. Wyrównanie szans edukacyjnych ma formę częściowej lub całkowitej refundacji kosztów zakupu 
biletów miesięcznych komunikacji kolejowej uczniom pierwszych klas szkół, dla których Powiat Brzeski jest 
organem prowadzącym.

2. Refundacja, o której mowa w ust 1. przysługuje uczniom, u których na zakupionym bilecie miesięcznym 
komunikacji kolejowej trasa przejazdu wynosi:

1) do 10 kilometrów – 50% refundacji ceny biletu;

2) powyżej 10 kilometrów – 100% refundacji ceny biletu.

§ 3. 1. Obsługę lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych zapewniają szkoły w oparciu o środki 
finansowe przekazane na ten cel przez organ prowadzący.

2. Dyrektorzy szkół sporządzają informację będącą podstawą wypłaty środków według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały.

3. Środki finansowe przekazywane będą szkołom na podstawie informacji dyrektora o ilości uczniów 
kwalifikujących się do uczestnictwa w programie oraz o wysokości kwoty refundacji. Informacja ta przekazywana 
jest organowi prowadzącemu do piętnastego dnia każdego miesiąca.

4. Warunkiem otrzymania refundacji przez ucznia jest złożenie w szkole do której uczęszcza, wykorzystanego 
imiennego biletu miesięcznego komunikacji kolejowej.

§ 4. Uczeń traci prawo do refundacji za bilet miesięczny komunikacji kolejowej w następujących przypadkach:

1) gdy przestaje kontynuować naukę w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Brzeski,

2) gdy przekroczył w półroczu liczbę 25 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych 
w danym typie szkoły,

3) otrzymania nagannej oceny z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r.  Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 

141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.  1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106,  poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 
290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357
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§ 5. Refundacja nie przysługuje uczniom Powiatu Brzeskiego, którzy w miejscu zamieszkania mają możliwość 
uczęszczania do szkoły, takiego samego typu i rodzaju, a którą wybrali w innej miejscowości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr VII/68/15

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 28 maja 2015 r.

Liczba uczniów……………………………………………..w……………………..........…..…………

(nazwa szkoły)  (miejscowość)

objętych refundacją kosztów dojazdu do szkoły za miesiąc……….....………rok………...…..……..

Lp. Imię i nazwisko 
ucznia

klasa Nr biletu
PKP

Trasa dojazdu Cena biletu Kwota 
refundacji
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