
 

 

UCHWAŁA NR XXII/211/2017 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego 

programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Rudna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/193/2017 Rady Gminy Rudna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu 

udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Rudna wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o refundacji – należy przez to rozumieć zwrot części 

udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletu miesięcznego na dojazd ucznia do szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie refundacji są rodzice lub opiekunowie prawni 

dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, którzy kupili bilet miesięczny na przejazd środkami 

komunikacji zbiorowej w celu pobierania nauki przez ich dzieci, polegającej na uczestnictwie w zajęciach 

lekcyjnych, oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali w Gminie Rudna, którzy kupili 

bilet miesięczny na przejazd środkami komunikacji zbiorowej w celu pobierania przez nich nauki polegającej 

na uczestnictwie w zajęciach lekcyjnych. 

3. Poprzez szkołę ponadgimnazjalną rozumie się następujące typy szkół w Gminie Rudna oraz poza jej 

terenem: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, uzupełniające 

liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające oraz szkołę policealną. 

4. Osobom uprawnionym przyznaje się refundację części kosztów zakupu biletów miesięcznych 

uprawniających jednego ucznia do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości pobierania nauki  

i z powrotem; w wysokości 90% ceny zakupionego biletu miesięcznego, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7. 

5. W przypadku gdy nie jest możliwe nabycie jednego biletu miesięcznego uprawniającego do przejazdów 

do miejscowości pobierania nauki i powrotnego do miejsca zamieszkania, refundacji podlega zakup wielu 

biletów miesięcznych: z miejsca zamieszkania do miejscowości pobierania nauki i z powrotem. 

6. W przypadku gdy na ucznia przyznany jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kwota refundacji wynosi 90% różnicy pomiędzy ceną 

biletu a kwotą należnego dodatku. 
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7. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły, w której objęty jest innym aniżeli 5-dniowy rozkład zajęć, 

kwota refundacji będzie przyznana w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w której w danej szkole, 

prowadzone są zajęcia lekcyjne dla tego ucznia.” 

2. § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Przyznanie refundacji następuje na wniosek uprawnionego. Na każde dziecko uprawniony składa jeden 

wniosek. Wniosek składa się do Wójta Gminy Rudna w terminie do dnia 10 września danego roku  

na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, 

refundacja zostanie przyznana od kolejnego miesiąca. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu.” 

3. § 3 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Wypłata kwoty refundacji będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca na mocy decyzji Wójta 

Gminy Rudna, pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca 

faktury (rachunku) wystawionej na ucznia wraz z dowodem zapłaty, potwierdzającym zakup biletu 

miesięcznego na dany miesiąc, z zachowaniem postanowień zawartych w ust.1” 

4. § 3 ust.5. Regulaminu uchyla się. 

5. § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„W roku 2016/2017 refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 

obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Wnioski należy składać  

do 10 marca 2017 r., natomiast fakturę (rachunek) wystawioną na ucznia wraz z dowodem zapłaty, 

potwierdzającym zakup biletu miesięcznego za miesiąc marzec należy dostarczyć do dnia 10-go kwietnia 

2017 r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Rudna: 

J. Stankiewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/211/2017 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 16 marca 2017 r. 
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