
UCHWAŁA NR XL/275/23 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 16 stycznia 2023 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 2023 r. 
poz.40) 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. Dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Bartniczka 
a rodzicami, od dnia 17 stycznia 2023 r. ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości określonej 
jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2201) dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022r. poz. 6167). 

§ 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. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art.39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy ustala w drodze uchwały stawkę za 1 km przebiegu pojazdu dla celów 
zwrotu kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych, wykonywanych przez rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

W myśl art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) 
w dniu 2 stycznia 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 
pracodawcy (Dz. U. 2023 r. poz. 5) 

Ponieważ stawki za 1 km przebiegu nie mogą być niższe od ustalonych w rozporządzeniu, zachodzi 
konieczność wprowadzenie nowej uchwały dostosowanej do obowiązującego brzmienia  przepisów cytowanej 
ustawy. 
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