
UCHWAŁA NR XXXVII/262/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bartniczka. 

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, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bartniczka w wysokości 1,038 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/244/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 września 2022 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartniczka na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 
poz. 4722). 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego 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. 1730 i poz. 2089. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7269F332-85AE-4328-AE87-440D36D47B64. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bartniczka. Art. 
39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe mówi, że stawkę za 1 km 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 2021 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) 
rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych oraz innych placówek oświatowych, przysługuje prawo do zwrotu kosztów przewozu, który 
obliczany jest wg wzoru ustalonego w art. 39a ust. 2 cytowanej ustawy. Do tej pory elementem wzoru była 
średnia cena jednostki paliwa w danej gminie. Na tej podstawie Rada Gminy Bartniczka podjęła w dniu 
20 września 2022 r. uchwałę nr XXXIV/244/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Bartniczka na rok szkolny 2022/2023. W wyniku nowelizacji ustawy, opublikowanej 12 października 2022 r., 
która weszła w życie 27 października 2022 r., zwrot kosztów przewozu dzieci obliczany będzie wg zmienionego 
i podanego niżej wzoru, którego elementem nie będzie już średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, ale 
ustalona przez gminę stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice przewożą dzieci. Zgodnie 
z cytowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w art. 39a ust. 2 otrzymał brzmienie: 

„2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: koszt = (a–b) 
× c 

gdzie: 
a – liczba 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 miejsca 
do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,  

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z 
powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c – stawka za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu.”. 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 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. Zgodnie z cytowaną ustawą minister Infrastruktury wydaje 
stosowne rozporządzenie w tej sprawie. W § 2. obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - 
określono maksymalne wysokości stawek, które nie mogą być wyższe niż: 

1)dla samochodu osobowego: 

a)o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, 

b)o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł, 

2)dla motocykla - 0,2302 zł, 

3)dla motoroweru - 0,1382 zł. 

Na potrzeby niniejszej uchwały proponuje się za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bartniczka przyjąć jedną 
stawkę dla wszystkich pojazdów, niezależnie od ich pojemności i rodzaju, w wysokości równej stawce 
wskazanej dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł, która została 
zapisana w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego obecne rozporządzenie. 
Zaproponowana wysokość będzie zgodna z wymogami ustawowymi. 

W związku z powyższym należało wprowadzić przedmiotową uchwałę z zaproponowaną stawką za 1 km 
przebiegu pojazdu w Gminie Bartniczka– celem jej ustalenia. 
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