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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, 
art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90t 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)  i art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Traci moc uchwała Nr X/259/19 Rady Miasta Krosna z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Krosno. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie  
 

 

  

 Gmina Miasto Krosno w ramach uchwały Nr X/259/19 Rady Miasta Krosna                  

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno realizowała w roku szkolnym 

2019/2020 z własnego budżetu częściową refundację kosztów zakupu biletów 

miesięcznych uczniom klas pierwszych i drugich dojeżdżających do miejskich szkół 

ponadpodstawowych.  

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez likwidację 

barier odległościowych pomiędzy miejscem zamieszkania uczniów a szkołą oraz 

ułatwianie dostępu do miejskiej edukacji publicznej.  

Od marca 2020 r., w związku z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego COVID–19, rząd podjął decyzję  

o zawieszeniu nauczania stacjonarnego we wszystkich placówkach oświatowych,  

a uczniowie przez wprowadzenie nauki na odległość przeszli na naukę zdalną.  

W związku z powyższym Regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania 

Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno, wprowadzony uchwałą  

Nr X/260/19 Rady Miasta Krosna, obowiązywał do czerwca 2020 r.   

Z uwagi na istniejący nadal stan zagrożenia epidemicznego w kraju i brak 

informacji o przypuszczalnym terminie jego odwołania zasadnym jest uchylenie 

uchwały Nr X/259/19 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Nadmienia się, że przedmiotowa sytuacja będzie na bieżąco monitorowana  

i w sprzyjających okolicznościach będzie przeprowadzona analiza potrzeb uczniów  

i możliwość powrotu do realizacji Programu. 
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