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z dnia  2 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 39a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego używanego do dowozu dziecka 
niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 - 0,89 zł; 

2) dla samochodu osobowego o pojemności powyżej 900 cm3 - 1,15 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/460/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. 
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 348). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 17 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

W związku z pismem Wojewody Lubelskiego znak PN-II.40.8.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku, jak również 
pismem Wojewody Lubelskiego znak PN-II.4102.27.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. przedstawiającym 
stanowisko organu nadzoru wraz z wnioskiem o uchylenie uchwały nr LX/460/2023 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przejazdu stosowanej przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, konieczne jest 
podjęcie uchwały uchylającej przytoczoną uchwałę zgodnie z wnioskiem Wojewody. 

W przywołanej korespondencji organ nadzoru wskazał, że z uwagi na termin wejścia w życie z dniem 
17 stycznia 2023 r. przepisów regulujących wysokość stawek stanowiących podstawę dla ustalenia wysokości 
stawek w uchwale Rady Miasta Hrubieszowa, a także z uwagi na termin wejścia w życie i obowiązywania 
uchwały nr LX/460/2023 (tj. od dnia 2 lutego 2023 r.) oraz brzmienie art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), niezbędne jest zapewnienie obowiązywania 
stawek uchwały w terminie od 17 stycznia 2023 r. 

Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
poz. 1082 z późn. zm.) stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy na drodze uchwały. Stawka 
nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). 

W dniu 2 stycznia 2023 roku zostało opublikowane 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 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2003 r. poz. 5), które weszło w życie 17 stycznia 2023 roku. 

Aktualne brzmienie § 2 rozporządzenia określa, że stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego 
nie mogą być wyższe niż: 

1) 0,89 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 

2) 1,15 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: 

1) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego; 

2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 
art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom 
z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym uczeń skończy 21 rok życia; 

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o której mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. 

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) 
obowiązki te gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży 
i uczniów oraz rodziców. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  
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 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): RADOSŁAW DĄBROWSKI 

Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Kultury 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

Nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta  

  

Zatwierdzono przez Burmistrza Miasta  MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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