
UCHWAŁA NR XXIX/230/09 

RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 

z dnia 12 lutego 2009r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicz-

nej do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowa-

dzącym 

 
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświa-
ty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto 
Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym w zakresie zwrotu kosztów przejazdu środkami komuni-
kacji publicznej do szkoły. 

§ 2. Do zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uprawnieni są uczniowie: 

1) spełniający kryteria określone w art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; 

2) spełniający kryteria określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

3) których droga do szkoły przebiega przez tereny miasta stwarzające szczególne zagrożenie lub nie-
bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia dzieci i młodzieży. 

§ 3. Miasto Kostrzyn nad Odrą zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z zakupem biletów 
dla uczniów, o których mowa w § 2. 

§ 4. Zadania, o których mowa w § 1 wykonuje dyrektor szkoły. 

§ 5. Do zadań dyrektora szkoły, o których mowa w § 4 należy w szczególności: 

1) ustalenie liczby uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły; 

2) zwrot środków za zakup biletów miesięcznych; 

3) w szczególnych przypadkach zakup i wydawanie biletów miesięcznych; 

4) prowadzenie ewidencji uczniów korzystających z bezpłatnego przejazdu do szkoły. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz dyrektorom szkół 
publicznych w Kostrzynie nad Odrą. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Marek Tatarewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


