
Załącznik do regulaminu

Wniosek o przyznanie refundacji  wydatków
poniesionych na dojazd ucznia do szkoły ponadpodstawowej

1.Dane osoby składającej wniosek:
Nazwisko i imię wnioskodawcy

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

2. Dane osobowe ucznia:

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa i adres placówki szkolnej, typ szkoły do której
uczęszcza uczeń

System kształcenia:  ……  dniowy  (należy  podać
ilość  dni,   w  których  prowadzone  są  zajęcia
lekcyjne)

Uczeń klasy ……………  

w roku szkolnym ……………../ ……………….

Adres zamieszkania ucznia * ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
* jeżeli jest inny niż adres podany w pkt.1

3. Udzielenie wsparcia finansowego:

Zgodnie  z  Regulaminem  udzielania  wsparcia  materialnego   uczniom  w  ramach  Lokalnego  programu
wyrównywania  szans edukacyjnych dla dzieci  i  młodzieży Gminy Rudna wnoszę o przyznanie refundacji
części kosztów poniesionych na zakup biletu miesięcznego u: (* podkreślić właściwe)

a) jednego przewoźnika 
Rodzaj środka komunikacji zbiorowej: PKS, BUS, inne………………..*

b) dwóch przewoźników
Rodzaj środka komunikacji zbiorowej: PKS, BUS, inne………………..*

za okres od ………………………… do  ………………………………  20…. roku.

Koszt biletu miesięcznego określony na podstawie faktury za miesiąc: ………………...zł

Trasa przejazdu do miejsca pobierania nauki i powrotu do miejsca zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………….............................................



4. Oświadczenie wnioskodawcy: (właściwe zaznaczyć x)

Oświadczam, że:
1. Akceptuję zapisy określone w Regulaminie udzielania wsparcia materialnego uczniom w zakresie

refundowania wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych.
2. Zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązku niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Rudna

o  zmianie  okoliczności  faktycznych  uzasadniających  przyznanie  bądź  wysokość  przyznanej
refundacji.

3. □ Otrzymuję / □ nie otrzymuję*  dodatek/ dodatku* do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w wysokości………………….. zł
brutto,  przyznany  na  okres  od  ………..………………..  do  …………………………………
Informacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

4. □ Wyrażam zgodę / □ nie wyrażam zgody na pozyskanie moich danych osobowych z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w zakresie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

5. Uczeń uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej,  w której  objęty jest  innym aniżeli  pięciodniowy
rozkładem zajęć lekcyjnych.   □  tak/  □ nie

6. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z  art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeksu karnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1950 z późn. zm.) potwierdzam, że przedstawione we
wniosku dane są zgodne z prawdą.

   Po przyznaniu refundacji: 

proszę o przekazanie środków finansowych przelewem na poniższy rachunek
( nazwa banku i numer rachunku)

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

gotówkę odbiorę w kasie Urzędu Gminy w Rudnej.

         ______________________________                        __________________________________
(miejscowość, data)                        (czytelny podpis wnioskodawcy)

INFORMACJE DODATKOWE

„Refundacja  wydatków  poniesionych  na  dojazd  uczniów  do  szkół  ponadpodstawowych  obowiązywać
będzie w okresie od września do czerwca każdego roku szkolnego”.

* niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 
Rudna.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych  możliwy jest poprzez adres email: iod@rudna.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu  przyjęcia wniosku, wszczęcia postępowania,  wydania decyzji w
przedmiotowej sprawie oraz archiwizacji danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres 10 lat.
5. Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia (wsparcie IT) oraz instytucje, 
co do których przekazanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa.
6. Posiadasz  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania.
7. Masz prawo wniesienia skargi  do UODO, gdy uznasz,  iż  przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej bip.rudna.pl
Link  do strony →


