
UCHWAŁA NR LVIII/344/22 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

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, 1005, 1079, 1561) oraz art. 39 a , ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; z 2022 r. poz. 655, 1079, 1166, 1383, 1700 i 1730), § 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr. 27, poz. 271) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w ramach realizacji obowiązków wynikających 
z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.) w wysokości: 

1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 

2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr  LV/329/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego 2022 poz. 5076) 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych znowelizowano artykuł 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
regulujący zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do 
szkół. Zmianie uległ też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru 
będzie stawka za 1 km przebiegu pojazdu, którą określi Rada, przy czym stawka ta nie może być mniejsza 
niż określona Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23.10.2007 r. (wcześniej była to średnia cena 
jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu). 

Rozporządzenie Ministra Transportu określa koszt używania pojazdów wg. stawek za 1 km przebiegu 
pojazdu: 

1)dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 

2)  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 –0,8358 zł. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 
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