
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 NR 262/XL/2022 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do 
placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy 

Smyków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                   
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 39 a ust. 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. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców dzieci, młodzieży 
i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Smyków do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej wynosi: 

a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – stawka nie niższa                                
niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm) 

b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - stawka nie niższa niż 
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm) 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 234/XXXIII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 28 czerwca 2022                                    
r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2022/2023 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                                            
z mocą obowiązującą od dnia 26 października 2022r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zmienionej ustawą z dnia 15 września 2022r.  
o  zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zachodzi 
konieczność podjęcia przez Radę Gminy uchwały określającej stawkę za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu wykorzystywanego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, 
młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 32 ust.6 i art.39 ust. 4 Prawo 
oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego 
realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica 
na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)  
a rodzicami, jeżeli to oni zapewniają dowożenie.  
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe koszt dowozu ucznia przez rodzica ustalany                           
jest według wzoru, w którym jednym z czynników jest stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 
Dotychczas obowiązujący wzór opierał się między innymi na ustalonej przez Radę Gminy  średniej 
cenie jednostki paliwa w gminie na dany rok  szkolny. 
W związku ze zmianą współczynników koniecznych do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałymi Gminy Smyków niezbędne 
jest  podjęcie nowej uchwały.  
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