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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych. 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2089 ) 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) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

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

a) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 

b) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. 

§ 2.  
Traci moc uchwała nr LXIV/1283/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lipca 2022 r.  
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  na terenie Miasta Kielce  na rok szkolny 
2022/2023. 

§ 3.  
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

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

 Przewodniczący Rady Miasta 
 

Jarosław Karyś 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami art.32 i 39 Prawa oświatowego gmina jest zobowiązana do 
zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do szkoły lub przedszkola. Jeżeli przejazd i opiekę zapewniają rodzice lub 
opiekunowie prawni, gmina zobowiązana jest do zwrotu poniesionych przez nich kosztów 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem a rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza zmiany do zasad rozliczania zwrotu 
kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, ośrodków 
rewalidacyjno- wychowawczych, szkół podstawowych albo szkół ponadpodstawowych. 

Zgodnie z zapisami ww. uchwały stawkę za 1 km przebiegu pojazdu określa Rada 
Miasta Kielce w drodze uchwały. Według zmienionych przepisów stawka 1 km nie będzie 
mogła być niższa niż, ta która zostaje określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 34a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, a refundowanymi 
przez gminę kosztami dowozu. 

Podjęcie ww. uchwały uważa się za zasadne. 
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