
UCHWAŁA NR 308/LXVII/2023 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą 
do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,młodzieży i uczniów niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 
i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

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) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., 
poz.1082, zzm.przen. poz. 762, zm. Dz. U. z 2022 r.,poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, 
poz. 1730 i poz. 2089, Dz.U. z 2023 r. poz. 185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 
ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowew przypadku: 

1) samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3–1,15 zł, 

2) motocykla - 0,69 zł, 

3) motoroweru - 0,42 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 279/LX/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18listopada 2023 r. 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą 
do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 
i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

W myśl ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, przysługuje prawo do zwrotu kosztu przewozu, który obliczany 

jest wg wzoru ustalonego w art. 39a ust 2 cytowanej ustawy. W wyniku nowelizacji w/w ustawy, zwrot 

kosztów przewozu dzieci obliczany jest wg zmienionego wzoru, którego elementem jest ustalona przez 

gminę stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice przewożą dzieci, przy czym stawka ta nie 

będzie może być niższa, niż określona w przepisachwydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.). Zgodnie z ustawą o 

transporcie drogowym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy. W/w rozporządzenie uległo zmianie w styczniu 2023 r. w związku z tym nastąpiła konieczność 

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 
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