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UCHWAŁA NR            /         /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie  określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu 
dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół 

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 ze zmianami) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, w Mieście i Gminie Pleszew, stawkę za 1 km przebiegu pojazdów, w celu naliczenia 
kwoty zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych, dowożonych przez rodziców do przedszkoli lub 
szkół: 

1) dla samochodu osobowego : 

a) o pojemności skokowej silnika do 900cm 3  - 0,5214 zł; 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm 3  - 0,8358 zł; 

2) dla motocykla      - 0,2302 zł; 

3) dla motoroweru      - 0,1382 zł. 

2. Stawki określone w ust. 1 mają zastosowanie również w przypadku, o którym mowa w art. 39a 
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVI/461/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023. 

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

do uchwały nr ......../...../2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ............ 2022 r. 
 

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 ze zm.) nakładają na gminę obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola  lub szkoły - w 

przypadkach określonych w ustawie. W/w przepisy przewidują zorganizowanie przez gminę 

bezpłatnego przewozu lub zwrot kosztów przewozu dzieci w sytuacji, gdy transport organizowany 

jest przez rodziców lub inny podmiot, na podstawie art. 39a ust. 6 ustawy.     

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022 poz. 2089), która weszła w życie 27 października 

2022 r. w art. 1 wprowadziła nowy sposób naliczania kwoty zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dziecka niepełnosprawnego, nakładając na gminę obowiązek określenia stawki za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych 

na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym.  

Określając stawki obowiązujące w Mieście i Gminie Pleszew zastosowano stawki za 1 

kilometr używania pojazdu określone w Rozporządzeniu 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. z 2002 r. poz. 271 ze zm.).             

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Pleszewie jest 

zasadne. 
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