
 

 

UCHWAŁA NR XXV/487/16 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży 

uczącej się w klasach pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych,  

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 2015 r. 

poz. 1515; zm. poz. 1890), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  

U. z 2015 r. poz. 1445; zm. poz.1890) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm. z 2016 r. poz. 35; poz. 64; poz. 195) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się program wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w klasach 

pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Krosno. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1 ma charakter pilotażowy i skierowany jest do uczniów 

uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Przyjęcie programu wyrównywania szans edukacyjnych jest realizacją zadań wynikających ze Strategii 

Oświatowej Miasta Krosna na lata 2011-2016 w zakresie upowszechnienia dostępu do usług edukacyjnych. 

§ 2. Zasady i warunki korzystania z programu wyrównywania szans edukacyjnych, zwanego dalej 

„programem” określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 kwietnia 2016 r.
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