
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/23 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 stycznia 2023 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. 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz.1383, poz. 1700, poz. 1730, 

§ 1. Określa się stawkę 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 
w następującej wysokości: 

a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł, 
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/231/22 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 czerwca 2022 r.              
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz w roku szkolnym 2022/2023 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r.. poz.4147). 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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UZASADNIENIE 

Artykuł 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe wprowadził zmianę 

dotyczącą rozliczania kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  

do placówek oświatowych.  

Stawka za kilometr przebiegu pojazdu musi zostać określona przez Radę Gminy                    

w drodze uchwały i nie może być ona niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 34a ust 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2022 poz. 180  

i 209) tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 stycznia 2023 roku, które  wprowadza 

następujące stawki za jeden kilometr w wysokości: 

a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 –   0,89 zł, 

b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 -  1,15 zł. 

Proponowany projekt uchwały uwzględnia stawki zgodnie z w/w rozporządzeniem.  
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