
projekt 

 

Uchwała Nr  ……………..            

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia  ……………………. r.  

 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do 

ustalenia rodzicom zwrotu kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Lichnowy do szkół i placówek oświatowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia                                           

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)  Rada 

Gminy Lichnowy uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia rodzicom 

zwrotu kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy 

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej w wysokości 0,8358 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/292/2022   Rady Gminy Lichnowy z dnia  30 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lichnowy w roku szkolnym 

2022/2023 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy 

Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2089) 

zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i placówek oświatowych, w przypadku jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  

Zgodnie z zapisem art. 39a w/w ustawy zwrot kosztów jednorazowego przewozu 

następuje w wysokości, która jest obliczana na podstawie liczby kilometrów przewozu drogami 

publicznymi 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 z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca  pracy, i z powrotem 

pomniejszonej o liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi  z miejsca zamieszkania 

rodzica do miejsca pracy  i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu dziecka 

niepełnosprawnego do placówki oświatowej, oraz stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.   

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

czym stawka ta nie może być mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 

34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 2201)   

 Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


