
UCHWAŁA NR LII/457/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej na terenie gminy Santok, na 
potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci 
i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 
wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo 

szkoły ponadpodstawowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów ustalenia kosztów dowozu 
niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 
podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, w następujący sposób: 

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 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/422/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie określenia 
ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2022/2023 
na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci 
i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 
wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. 2022, poz. 2089) dokonała zmiany treści art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. - Prawo oświatowe, w zakresie zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 
uczniów oraz rodziców. Aktualne brzmienie ust. 2 w/w przepisu wskazuje, iż 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). Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 39a 
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe: "Stawkę za 1 kilometr  przebiegu określa rada 
gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022, 
poz. 180 i 209)".  Delegacja ustawowa zobligowała Radę Gminy do podjęcia uchwały w powyższym 
temacie i dostosowanie prawa miejscowego do obowiązującego porządku prawnego. 

Jednocześnie utraci moc prawną uchwała nr XLV/422/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022r. w 
sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok 
w roku szkolnym 2022/2023 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu 
niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

Podjęcie uchwały powoduje konieczność aneksowania zawartych już umów z rodzicami, a także 
zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zwrot rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych 
kosztów dowozu tych osób do placówek oświatowych w wysokości 2800,00 zł miesięcznie. Wskazany 
powyżej wzrost środków finansowych został określony przy założeniu, że wszyscy uczniowie/dzieci, 
z których rodzicami podpisano umowy w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz 
jego rodzica do placówki oświatowej i z powrotem - zapewnianego przez rodziców prywatnym środkiem 
pojazdu, będą uczęszczali na zajęcia średnio przez 20 dni w miesiącu. 
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