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UCHWAŁA NR XL/306/2014
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 90t 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 Powiatu w Kluczborku, uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych.
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w ramach Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych, zwanego dalej programem.
§ 3. Uprawnionymi do korzystania z programu są uczniowie zamieszkali na terenie powiatu kluczborskiego, uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania, którzy zakupią na dojazd
do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania ulgowe bilety miesięczne u operatora publicznego transportu zbiorowego, spółce komunalnej powiatu - PKS sp. z o.o. w Kluczborku, zwanego dalej PKS w Kluczborku, w ramach połączeń realizowanych na terenie powiatu kluczborskiego.
§ 4.1. Wsparcie polega na ułatwieniu uczniowi dojazdu do szkoły i powrotu do miejsca zamieszkania.
2. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, otrzyma
kartę uczestnika programu po złożeniu wniosku w tej szkole.
3. W pozostałych przypadkach uczeń otrzyma kartę uczestnika programu po złożeniu wniosku w Wydziale
Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym, w Kluczborku.
4. Uczniowi, który spełni warunki uczestnictwa w programie zostanie wydana nieaktywna karta uczestnika
programu po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 zł. Kaucja zostanie uczniowi zwrócona przy oddaniu karty
uczestnika programu.
5. Karta uczestnika programu uprawnia ucznia do korzystania bez ograniczeń ze wszystkich połączeń wykonywanych na terenie powiatu kluczborskiego przez PKS w Kluczborku.
6. Warunkiem skorzystania z uprawnień, określonych w ust. 5, jest zakup ulgowego biletu miesięcznego
w PKS w Kluczborku i aktywowanie karty uczestnika programu.
7. Wydana na wniosek karta uczestnika programu będzie aktywowana przez PKS w Kluczborku i będzie
ważna wraz z wydrukowanym ulgowym biletem miesięcznym z paragonem fiskalnym oraz legitymacją szkolną
posiadacza karty.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 5. Uczeń utraci prawo do uczestnictwa w programie w przypadku, gdy:
1) zamieszka poza terenem powiatu kluczborskiego;
2) nie będzie kontynuować nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
3) nie zakupi ulgowego biletu miesięcznego w PKS w Kluczborku;
4) karta uczestnika programu będzie wykorzystywana niezgodnie z przyjętymi zasadami.
§ 6. Opłatę za aktywowane i wdrożone do realizacji karty uczestnika programu dokona Powiat Kluczborski
w wysokości 20 zł za każdą kartę.
§ 7.1. Rozliczanie opłaty, o której mowa w § 6, nastąpi bezpośrednio z PKS w Kluczborku.
2. Szczegółowe zasady rozliczania, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a PKS w Kluczborku.
§ 8. Szczegółowe informacje o realizacji programu będą udzielane w szkołach ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski oraz w Wydziale Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Kluczborku
Władysław Zawadzki
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/306/2014
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

WNIOSEK
o wydanie karty uczestnika programu, uprawniającej do uczestnictwa w Powiatowym
programie wyrównywania szans edukacyjnych
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczeń uczęszcza: ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Połączenie komunikacyjne wykonywane przez PKS w Kluczborku na terenie powiatu
kluczborskiego, z którego będzie korzystał/korzysta uczeń dojeżdżający do szkoły
ponadgimnazjalnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data złożenia wniosku: ………………………………………………………………………………………………………….

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego oświadczam,
że dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.

…………………….………………………………………………………………………………..
(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego*)

* rodzic to także opiekun prawny ucznia lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad uczniem

