
UCHWAŁA NR LXXXIX/621/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia 

rodzicom zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

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), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 września 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),  

 

 Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby określenia wysokości 

zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem 

w wysokości: 

1) dla samochodu osobowego: 

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

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł, 

2) dla motocykla – 0,69 zł, 

3) dla motoroweru – 0,42 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr LXXXVIII/617/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia                                      

12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie 

określenia rodzicom zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 

 

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

Województwa Pomorskiego.   

 

 

  



Uzasadnienie 

Podjęcie  uchwały dotyczącej określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu jest 

związane ze zmianą art. 39a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. 

Zmianie uległ sposób dokonywania zwrotu kosztów jednorazowego przewozu 

niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. 

Zgodnie z art. 39a ustawy z 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1082 z późn. zm.) zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego odbywa 

się na podstawie wzoru, w którym  jednym z czynników jest stawka za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu. 

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały,           

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 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.       

poz. 180 i 209). Od dnia 17.01.2023r. weszły w życie zmienione przepisy Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (Dz. U. z 2023          

poz. 5).  Zatem koniecznym było dokonanie zmiany stawek w Uchwale Rady Gminy Kosakowo 

LXXXVIII/617/2023 z dnia 12.01.2023 r.  w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w zakresie określenia rodzicom zwrotu kosztów dowożenia dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych 

Zmiana kwot od dnia wejścia uchwały spowoduje zwiększenie  kosztów dowozu dzieci. 

Wydatki wzrosną o kwotę 13.159,97zł. Środki finansowe na ten cel są zabezpieczone 

w budżecie Gminy Kosakowo.   

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.                                                       

 


