
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 

RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skarbimierz Gminnego Programu Ulg  

w publicznym transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Skarbimierz uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Postanawia się wprowadzić na terenie Gminy Skarbimierz program pod nazwą Gminny Program Ulg  

w publicznym transporcie zbiorowym, zwany dalej Programem, zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną 

część uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 listopada 2020 roku. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Marek Kołodziej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 października 2020 r.

Poz. 2830



Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XVIII/133/2020 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 28 września 2020 r. 

 

Gminny Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym 

§ 1. Program Gminy Skarbimierz pod nazwą Gminny Program Ulg w publicznym transporcie zbiorowym 

skierowany jest do tych grup mieszkańców Gminy Skarbimierz, którzy spełniają warunki określone w § 2. 

§ 2. Program ma formę częściowej refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazd uczniów 

zamieszkałych w Gminie Skarbimierz do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych środkami komunikacji 

publicznej, którzy: 

1) przedstawią zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły; 

2) przedstawią imienny bilet miesięczny komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do uczęszczanej szkoły; 

3) nie ukończyli 21 roku życia; 

4) zameldowani są na terenie Gminy Skarbimierz. 

§ 3. Wysokość refundacji wynosi 50% wartości imiennego biletu miesięcznego szkolnego, za każdy 

miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły i spełnia określone w § 4 warunki refundacji. 

§ 4. Warunki refundacji. 

1. Refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych przyznawana jest na bieżący rok szkolny, na podstawie 

wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Skarbimierz. 

2. Wniosek o refundację może złożyć rodzic, opiekun prawny ucznia lub w uzasadnionych przypadkach 

pełnoletni uczeń. 

3. Wniosek o refundacje, na bieżący rok szkolny, można składać od września do czerwca. 

4. Wraz z wnioskiem o refundację kosztów zakupu biletu miesięcznego, należy: 

a) okazać ważną legitymację szkolną oraz dołączyć jej czytelną kserokopię (obie strony legitymacji), 

b) dołączyć aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły. 

5. Wniosek o refundację jest każdorazowo weryfikowany. 

6. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku oceny wniosku. 

7. Wypłata refundacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku: 

a) w przypadku złożenia wniosku do 15 dnia miesiąca, refundacja będzie obowiązywała od miesiąca 

złożenia wniosku, 

b) w przypadku złożenia wniosku po 15 dniu miesiąca, refundacja będzie obowiązywała od miesiąca następnego. 

§ 5. Wypłata refundacji. 

1. Refundacji podlegają jedynie wykorzystane imienne szkolne bilety miesięczne na dojazd uczniów do szkół. 

2. W celu wypłaty refundacji, wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów zakupu biletu miesięcznego 

zobowiązany jest okazać zakupiony imienny bilet miesięczny oraz przekazać jego czytelną kserokopię  

w Urzędzie Gminy w Skarbimierzu. 

3. Rozliczenie refundacji może być realizowane w cyklu miesięcznym lub wielomiesięcznym, jednak nie 

rzadziej niż raz na 5 miesięcy. 

4. Wypłata refundacji następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o refundację biletów 

miesięcznych, w terminie 14 dni po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 § 5. 

§ 6. Wzór wniosku o refundację stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/133/2020 Rady Gminy 

Skarbimierz z dnia 28 września 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVIII/133/2020 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 28 września 2020 r. 

                                                                                            

 

                                                                                                                   Skarbimierz, dnia .……….…………… 

…………………………………………… 

     (imię i nazwisko wnioskodawcy)             

 

.................................................................... 

   (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 

....................................................................    Wójt Gminy Skarbimierz 

             (nr tel.: wnioskodawcy) 

  

 

WNIOSEK 

o refundację kosztów przejazdu ucznia do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej 

 

I.  Informacje ogólne 

1. Oświadczam, że …………………………………………………………..............., uczeń klasy …………….., 
                                                                (imię i nazwisko ucznia) 

W roku szkolnym……../……..dojeżdża z miejscowości…………........................., w której jest zameldowany 

         (nazwa miejscowości) 

do szkoły ………………………………….………..……………….…………...................................................... 

                                                     (nazwa i adres szkoły) 

 

2. Koszt biletu miesięcznego na dzień składania wniosku wynosi ………………… zł       

 

( słownie ...........................................................................................................) 

 

II.  Dane dotyczące refundacji 

1. Wnioskuję o przyznanie refundacji poniesionych kosztów przejazdu za okras od .......................... 

                     (miesiąc i rok)  

do ………………… w wysokości 50% kosztu zakupu biletu miesięcznego na dojazd ucznia do szkoły.         

      (miesiąc i rok)  

           

2. Należną mi kwotę refundacji ww. kosztów proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy: 

 

 Nazwa Banku ……………………………………..…………………  

  

 Nr konta    

      

 

 

W przepadku przerwania nauki przez ucznia w okresie objętym refundacją, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania na piśmie o tym fakcie Urząd Gminy w Skarbimierzu.  

 

 

……………………………………… 

                                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Załączniki:  

 

1. zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły  

2. czytelna kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej /obie strony legitymacji/ 

 

 

 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych 

z refundacją  kosztów przejazdu dziecka z miejsca zameldowania do szkoły na podstawie Uchwały                           

nr XVIII/133/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skarbimierz Programu Ulg 

w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119/1).  

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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