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z dnia  10 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 

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.1) ) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
(Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.2) ) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Gminie Świerczów ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 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. Traci moc Uchwała nr XXXII/349/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2022/2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz 

z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2022r.  
zobowiązała radę gminy do określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta stanowi podstawę 
wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz 
rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 
umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały. 

  

 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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