
UCHWAŁA NR XXXVI/361/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwroturodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Na podstawie 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 ze zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 2 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 (Dz. U. Nr 27, poz. 
271 ze zm.) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 1,00 zł, 

2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,45 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXIV/336/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie 
zmiany Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek w roku szkolnym 
2022/2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Gemziak
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Uzasadnienie
Po zmianach z dnia 15 września 2022r. do ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dza. U. z 2021r., 
poz. 1082 ze zm.) art. 39a otrzymał brzmienie:”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. z 2022r. poz. 180 ze zm.)”. Zatem rada 
gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w w/w sprawie. Zaproponowane zmiany pozwolą na dostosowanie 
uchwały do obowiązującego prawa. 
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