
                                           

        Uchwała Nr  VII/57/11 
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2011r. 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Byczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz 
art. 90t ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Miejska w Byczynie uchwala, 
co następuje: 

§1.  1.  Przyjmuje  się  lokalny  program wyrównywania  szans  edukacyjnych  dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Byczyna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 jest skierowany do uczniów zamieszkałych na 
terenie  Gminy  Byczyna  i  uczęszczających  do  szkół  ponadgimnazjalnych 
w Polanowicach.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący 
                        Rady Miejskiej w Byczynie

    Grzegorz Kapica



Załącznik
do Uchwały Nr VII/57/11
Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia 30 marca 2011r.

REGULAMIN
LOKALNEGO  PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH 

DZIECI I MŁODZIEŻY  Z TERENU GMINY BYCZYNA

§ 1 Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Byczyna poprzez wprowadzenie pomocy materialnej sprzyjającej 

podejmowaniu i/lub kontynuowaniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

w Polanowicach, dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna. Adresatami 

Programu będą uczniowie wszystkich klas ww. szkół, zamieszkujący na terenie 

gminy Byczyna (za wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej).

§ 2 1.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom, o których mowa w § 1 dotyczy 

zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych umożliwiających im dojazd do szkoły i 

powrót do miejsca zamieszkania.

2.Wysokość zwrotu kosztów zakupu biletów, o których mowa w ust. 1 wynosi od 50% 
do 100% ceny biletu miesięcznego i dotyczy miesiąca, w którym uczeń uczęszczał 
do szkoły.
3.Wysokość zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych, o której mowa w ust. 2 
uzależniona jest od wysokości środków finansowych posiadanych przez gminę. 
§ 3 1. Obsługę Programu zapewni Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych 

i Zawodowych w Byczynie we współpracy z Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego 

w Byczynie.

2.Środki  finansowe  na  zwrot  kosztów  zakupu  biletów  miesięcznych  przekazane 
zostaną  szkole  na  podstawie  informacji  dyrektora  szkoły  o  ilości  uczniów 
kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie sporządzonej w terminie do 10-go 
dnia  następnego  miesiąca,  z  tym,  że  za  m-c  grudzień  informacja  ta  zostanie 
sporządzona w terminie do dnia 25-go grudnia.
3.Warunkiem otrzymania przez ucznia zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych 
jest  okazanie  imiennego  biletu  miesięcznego  zakupionego  na  dany,  rozliczany 
miesiąc.
4.Wypłata kwoty zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych realizowana będzie w 
ostatniej  dekadzie  następnego  miesiąca,  w którym  zakupiono  bilet,  za  wyjątkiem 
miesiąca  grudnia,  w  którym  to  wypłata  kwoty  zwrotu  kosztów  zakupu  biletów 
miesięcznych nastąpi do dnia 31 grudnia.
5.Wysokość  zwrotu  kosztów  zakupu  biletów  miesięcznych  określana  jest  na 
następujące okresy: styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, wrzesień – grudzień.
6.O  wysokości  zwrotu  kosztów  zakupu  biletów  miesięcznych,  o  których  mowa 
w ust. 5, rodzice uczniów, ich prawni opiekunowie, bądź uczniowie pełnoletni zostaną 
poinformowani pisemnie.
§ 4 Uczeń traci prawo do zwrotu kosztów zakupu biletów miesięcznych jeżeli 

przestaje kontynuować naukę w szkole lub przekroczył w czasie jednego roku 

szkolnego liczbę 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych.


