
  

UCHWAŁA NR LVIII/413/2018 

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

z dnia 24 maja 2018 

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy młodzieży w ramach Powiatowego programu 

wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiat Białostockiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U  

z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) i § 4 ust. 3 Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci  

i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr LVIII/412/2018 z dnia 24 maja 2018 r. 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2018 roku przyjmuje się Regulamin przyznawania pomocy młodzieży w ramach 

Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Białostockiego. 

§ 2. Celem wsparcia jest: 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, 

2) wspieranie edukacji młodzieży poprzez ułatwienie skorzystania z oferty oświatowej szkół prowadzonych 

przez Powiat Białostocki. 

§ 3. Pomoc dla młodzieży w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci 

i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego realizowana jest poprzez refundację kosztów zakupu biletów 

miesięcznych na dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej uczniom klasy I szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki. 

§ 4. 1. Refundacja z tytułu kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkoły przysługuje uczniom, którzy 

okażą miesięczny bilet komunikacji publicznej, wystawiony imiennie, który upoważnia ich do przejazdu 

środkami komunikacji publicznej  z miejsca zamieszkania do właściwej szkoły, za każdy miesiąc, w którym 

uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Wysokość refundacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 100 % wartości zakupionego imiennego biletu 

miesięcznego za każdy miesiąc. 

3. W przypadku dofinansowania biletu z innych źródeł łączny koszt wszystkich refundacji nie może 

przekroczyć wartości zakupu biletu miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Refundacja dla uczniów prowadzona jest w okresie od dnia 1 września do 30 czerwca danego roku 

szkolnego. 

5. Wypłata refundacji następuje na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

§ 5. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach: 

1) zaprzestania nauki w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Białostocki, 
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2) otrzymania  kary nagany udzielonej przez dyrektora szkoły, 

3) przekroczenia liczby 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 

półrocza roku szkolnego, 

4) otrzymania nagannej oceny z zachowania za I półrocze roku szkolnego. 

§ 6. 1. Środki finansowe na realizację Programu na każdy rok określane będą w uchwale budżetowej. 

2. Obsługę wsparcia w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci 

i młodzieży z terenu Powiatu Białostockiego zapewniają szkoły w oparciu o środki finansowe przekazane przez 

organ prowadzący na podstawie złożonej przez dyrektora szkoły informacji. 

3. Szkoły prowadzą miesięczną ewidencję uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie, 

zawierającą w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej, cenę biletu 

miesięcznego, kwotę refundacji. 

§ 7. 1. Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowość postępowania w zakresie składania wniosków, ich 

rozpatrzenia oraz wypłatę refundacji. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem określi warunki organizacyjne realizacji zadania określonego 

w ust. 1. 

3. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazanych organowi 

prowadzącemu o ilości uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie oraz o wysokości kwoty 

refundacji. Powyższą informację za dany miesiąc składa się do Starostwa Powiatowego w Białymstoku, 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Refundacja nastąpi do końca danego miesiąca. 

§ 8. 1. Zapisy niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości uczniów podczas godzin 

wychowawczych, a ich rodzicom/opiekunom prawnym na zebraniach. 

2. Regulamin zostanie zamieszczony na tablicach informacyjnych i stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego Białymstoku oraz szkół. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zenon Żukowski
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Załącznik do uchwały Nr LVIII/413/2018 

Rady Powiatu Białostockiego 

z dnia 24 maja 2018 r. 

WNIOSEK 

o refundację środków za zakup biletu miesięcznego 

w miesiącu ……….……. 20……….roku 

(składany do dyrektora szkoły) 

Imię i nazwisko ucznia 

  

Nazwa szkoły 

  

Klasa 

  

Adres zamieszkania 

  

Nr legitymacji szkolnej 

  

Cena biletu miesięcznego 

  

słownie: 

  

Kwota refundacji *) 

  

Data złożenia wniosku 

  

Nr rachunku bankowego 
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