
                                               

UCHWAŁA NR XLVII/289/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do 

ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), art.39 a  ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 §  1. 

Określa się stawkę za kilometr przebiegu pojazdu w wysokości: 

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł.  

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł. 

 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew 

 

§  3. 

Traci moc Uchwała Nr XLV/282/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2022 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 

2022/2023 

 

§  4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Podjęcie  uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży  

i uczniów niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli i ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych zapewniają rodzice jest niezbędne w związku z obowiązkiem 

gminy do zapewnienia takim dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  

do oraz z placówki oświatowej. 

 

Zgodnie ze wprowadzonymi dnia 15 września 2022 roku  zmianami art. 39a ustawy  

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) zwrot rodzicom 

kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego odbywa się na podstawie wzoru, w którym  

jednym z czynników jest stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.  

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 180 i 209) 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 
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