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UCHWAŁA NR XLVII/.../22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 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) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, w wysokości 
określonej jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Traci moc uchwała NR XLI/404/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała ma zastosowanie do refundacji kosztów dowozu od dnia 1 grudnia 2022 roku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1082 ze zmianami) Rada Gminy Gorzyce w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 
2201).  

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na dostosowanie kwot zwrotu kosztów dowozu uczniów 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, do obowiązującego 
prawa. 
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