
 

 

UCHWAŁA NR XVII/235/20 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania 

szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Łańcut”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/199/19 Rady 

Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łańcut" 

Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łańcut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

§ 3. Nadzór nad uchwałą powierza się Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy Łańcut. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/222/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut”. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 marca 2020 r.

Poz. 1433



Załącznik do uchwały Nr XVII/235/20 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

Regulamin przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady i szczegółowe warunki wsparcia finansowego dzieci i młodzieży w ramach 

Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut. 

§ 2. Udzielanie wsparcia finansowego polega na: 

1. Pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych pn. „Stypendium Wójta Gminy Łańcut”. 

2. Częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych, zwanych dalej refundacją, dla 

uczniów spełniających warunki określone w rozdziale II. 

Rozdział 2. 

Warunki uczestnictwa w programie 

§ 3. Program skierowany jest : 

1. do uczniów klas IV - VIII publicznych szkół podstawowych oraz uczniów publicznych szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut – w zakresie wsparcia określonego w § 2 ust 1. 

2. do uczniów dojeżdżających do szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w odległości powyżej 3 km od 

domu lub znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania i korzystających z transportu komunikacji zbiorowej 

- w zakresie wsparcia określonego w § 2 ust 2. 

§ 4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wsparcia polegającego na: 

1. pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych pn. „Stypendium Wójta Gminy Łańcut” określa Rozdział III 

regulaminu. 

2. częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych określa Rozdział IV regulaminu. 

Rozdział 3. 

Zasady i tryb przyznawania wsparcia polegającego na pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych 

pn. „Stypendium Wójta Gminy Łańcut” 

§ 5. 1.  Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie klas IV - VIII publicznych szkół 

podstawowych oraz uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut. 

2. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, 

w którym składany jest wniosek. 

3. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej. 

4. Stypendium przyznaje się do wysokości 1 000,-zł brutto za dany rok szkolny. 

5. O wysokości stypendium decyduje Wójt Gminy Łańcut, biorąc pod uwagę liczbę uczniów spełniających 

warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych w danym roku na ten cel środków 

finansowych w budżecie Gminy Łańcut. 

6. Dokumentację przyznawania stypendium stanowią: 

1) wnioski o przyznanie stypendium, 

§ 6. Kryteria przyznawania stypendium 
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Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, o których mowa w § 5, ust. 1, którzy 

na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 

- 4,75 w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, 

- 4,00 i wykazali się szczególnymi osiągnięciami: zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu 

o zasięgu gminnym i powiatowym lub tytułu finalisty olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym również o charakterze sportowym 

i artystycznym, 

§ 7. Tryb przyznawania stypendium 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, pełnoletni 

uczeń. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium jest przekazana pisemnie do wnioskodawcy. 

2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany w złożonym wniosku 

w terminie do dnia 31 sierpnia. 

Rozdział 4. 

Zasady i tryb przyznawania częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych 

§ 9. 1.  Prawo do uczestnictwa w Programie na warunkach określonych w tym rozdziale mają uczniowie 

szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut, którzy spełniają jeden 

z warunków określonych w pkt. 1-3: 

1) rozpoczynają naukę w klasach pierwszych szkoły ponadpodstawowej, 

2) kontynuują naukę w danej szkole w klasie drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły ponadpodstawowej, 

3) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowie wymienieni w pkt. 1 i 2 składają w sekretariacie szkoły wniosek o objęcie Programem 

w terminie do 20 września, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do 20 marca 2020 r. 

3. Uczniowie wymienieni w pkt. 3 składają w sekretariacie szkoły wniosek o objecie Programem 

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Kwalifikacji do Programu dokonuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po analizie złożonego 

wniosku i sprawdzeniu warunków określonych w regulaminie. 

§ 10. 1.  Uczeń traci prawo do korzystania z Programu, gdy: 

1) przestał być uczniem szkoły, w której był objęty Programem, 

2) przez trzy miesiące w roku szkolnym nie przekładał refundacji biletów miesięcznych. 

2. Dyrektor szkoły, której uczeń stracił prawo do korzystania z Programu, informuje o tym na piśmie 

rodziców/ prawnych opiekunów oraz pełnoletniego ucznia. 

§ 11. 1 Uczniowie, którzy na dzień składania wniosków nie byli uczniami szkół prowadzonych przez 

Gminę Łańcut mogą ubiegać się o włącznie do Programu w terminie 14 dni od momentu w którym zostali 

przyjęci do szkoły. 

2. O dodatkowym objęciu uczniów Programem na podstawie ust. 1 decyduje dyrektor szkoły, za zgodą 

Centrum Oświaty Gminy Łańcut. 

§ 12. Zasady udzielania refundacji 

1. Uczeń ubiegający się o refundację kosztów dojazdu do szkoły za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie 

do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu refundacji, zobowiązany jest do przedłożenia 

w sekretariacie szkoły imiennego biletu miesięcznego za poprzedni miesiąc, potwierdzającego poniesiony 

wydatek na jego zakup. 
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2. Na podstawie przedłożonego biletu miesięcznego ucznia oraz po zweryfikowaniu przez wychowawcę 

klasy pozostałych warunków niezbędnych do refundacji kosztów dojazdu do szkoły za dany miesiąc, dyrektor 

szkoły akceptuje uprawnienie do refundacji kosztów dojazdu i ustala jej wysokość z dokładnością do pełnych 

złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 

wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

3. Kwotę refundacji kosztów dojazdu przekazuje się na konto bankowe wskazane przez rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu 

podlegającym refundacji. 

4. Refundacja nie przysługuje w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). 

5. Maksymalna wysokość refundacji wynosi 90% wartości zakupionego biletu miesięcznego, ale nie więcej 

niż 80,00 zł. 

Rozdział 5. 

Obsługa i źródła finansowania programu 

§ 13. 1.  Obsługę Programu zapewniają: 

1) W zakresie wsparcia określonego w § 2 ust 1 – Centrum Oświaty Gminy Łańcut w oparciu o środki 

finansowe zabezpieczone na ten cel w planie finansowym 

2) W zakresie wsparcia określonego w § 2 ust 2 - szkoły ponadpodstawowe biorące udział w Programie, 

w oparciu o środki finansowe zabezpieczone na ten cel w ich planie finansowym. 

2. Środki na stypendia i wypłaty dla uczniów przekazuje Centrum Oświaty Gminy Łańcut i szkołom organ 

prowadzący 

3. Środki finansowe na realizację Programu podlegają rozliczeniu i nie mogą być przeznaczone na inny cel. 

4. Centrum Oświaty Gminy Łańcut prowadzi ewidencję wniosków o przyznanie stypendium zawierająca 

w szczególności: szkołę i klasę do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, kwotę 

przyznanego stypendium. 

5. Szkoły prowadzą ewidencję uczniów zakwalifikowanych do Programu w zakresie wsparcia określonego 

w § 2 ust 2, zawierającą w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej, 

cenę biletu miesięcznego, kwotę refundacji w poszczególnych miesiącach. 

6. Dyrektorzy szkół, w terminie do 30 września, a w przypadku roku szkolnego 2019/2020 do 30 marca 

2020 r., przekazują do Centrum Oświaty Gminy Łańcut informację o liczbie złożonych wniosków o objęcie 

wsparciem określonym § 2 ust 2 Programu na dany rok szkolny, wraz z kalkulacją kosztów refundacji 

dojazdów do szkoły i imienną listą uczniów objętych Programem. 

7. Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczana jest refundacja, dyrektorzy 

szkół przekazują do Centrum Oświaty Gminy Łańcut wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na 

realizację wypłat za poprzedni miesiąc. 

8. W przypadku utraty przez danego ucznia prawa do korzystania z Programu w zakresie wsparcia 

określonego w § 2 ust 2 lub/i objęcia nowych uczniów Programem, dołącza się imienną informację o zmianach. 

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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