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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŁĄCZNA 

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

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do 
ustalenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Łączna do szkół i przedszkoli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącą podstawą do ustalenia 
zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 
Gminy Łączna do szkół i przedszkoli w wysokościach równych stawkom określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r.  poz. 180 z późn.zm.) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, w celu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. 

Stawka ta nie może być niższa niż określona 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 

z późn.zm..) 

 

              Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 
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