
 
 

             Uchwała Nr XLIII/310/22  
    Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
               z dnia 9 grudnia 2022 r. 
    
 
w sprawie określenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu,  stanowiąca podstawę do wyliczenia 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców  do szkół i placówek 
oświatowych,  o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – 
Prawo oświatowe 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.),  art.39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 2021 r. 
poz. 1082, z późn. zm. ) uchwala się co, następuje: 
 
     § 1 
 
Określa się stawkę za 1 kilometr  przebiegu pojazdu w wysokości 0,84 zł.  
 
     § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
     § 3 
Traci moc  uchwała Nr XLII/302/22 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia  
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stanowiąca podstawę do wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych, o których 
mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 
uchwała Nr XL/289/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 września 2022r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2022/2023. 
 
     § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą  od dnia 27 października 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Uzasadnienie 
 
do Uchwały Nr XLIII/310/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  z dnia 9 grudnia 2022r. 
w sprawie określenia stawki za 1 km  przebiegu pojazdu,  stanowiącą podstawę do 
wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców  
do szkół i placówek oświatowych,  o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
 
 
Dnia 12 października 2022 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  na  podstawie której zmienia się sposób  

obliczania kwoty zwrotu kosztów dowożenia dzieci  niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych. 

Zgodnie z nowym przepisem prawa, zwrot kosztów przejazdu będzie  obliczany na podstawie 

liczby kilometrów przejazdu drogami publicznymi  i stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

Stawkę za 1 kilometr  określa  rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może 

być niższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

Zgodnie z  obecnie obowiązującym rozporządzeniem maksymalna  stawka za 1 kilometr 

przebiegu  pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm³ wynosi 0,8358 złotych. 

Wprowadzona zmiana przyczyni się do wzrostu  refundowanych kosztów rodzicom i wpłynie 

na zwiększenie wydatków budżetowych gminy. Planowane roczne   skutki finansowe 

podwyższonej refundacji  wynoszą 16 tys. złotych. 

Ponieważ Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 24 listopada 2022 r. zawiadomił o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/302/22 

podjętej w tej samej sprawie przez Radę Gminy dnia 15 listopada 2022 r., należy podjąć 

uchwałę sformułowaną w  poprawny sposób, t. j. określić wysokość stawki  za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu podając kwotę.  

 


