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UCHWAŁA NR XLVII/331/2022 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w przypadku zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych 

Na podstawie art. 39a ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2022/2023 do wyliczenia zwrotu 

kosztów przewozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 grudnia 2022 r. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 

Żarnów 

 

 

Sławomir Błażejewski 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego, należy podjąć uchwałę określającą 

stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Posłuży ona do rozliczeń pomiędzy gminą a rodzicem, który 

samodzielnie wykonuje dowóz i odwóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły czy też 

placówki oświatowej.  Dotychczas podstawę do rozliczeń stanowiła średnia cena paliwa ustalana na 

terenie gminy. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie następował 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. 
 


