
PROJEKT 
 

U C H W A Ł A Nr …….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………. 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych 

oraz ich rodziców 

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 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 6 oraz z art. 39a ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, poz. 271) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,  

ustala się w wysokości równej stawce, określonej w § 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, poz. 

271). 

§  2. 

Traci moc Uchwała Nr 539/LXV/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2022 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 

2022/2023. 

§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§  4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 
Piotr Napłoszek 

 



UZASADNIENIE 

 Do zadań własnych Gminy należy zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży  

oraz uczniom dowozu i opieki do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły 

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązek ten może być realizowany przez gminę 

poprzez zapewnienie bezpłatnego środka transportu lub zwrot kosztów rodzicom dowożącym 

dziecko niepełnosprawne we własnym zakresie - na podstawie umowy zawartej między 

burmistrzem, a rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

Z dniem 27 października 2022 r. za sprawą ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmodyfikowano zasady 

ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. Zmianie uległ sposób obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom.  

W świetle nowych regulacji kompetencją rady gminy jest ustalenie stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, które wynoszą:  

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm
3
 - 0,5214 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm
3
 - 0,8358 zł, 

2) dla motocykla - 0,2302 zł, 

3) dla motoroweru - 0,1382 zł. 

 

Niniejszy projekt uchwały określa stawki w wysokości równej stawkom, określonym  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002, Nr 27, 

poz. 271). 

Na podstawie art. 3 ustawy zmieniającej ustawę – Prawo oświatowe, strony umowy, zawartej 

w celu zwrotu kosztów dowozu muszą dostosować postanowienia umowy do znowelizowanych 

przepisów, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do 26 grudnia 2022 r.  

Zmiana sposobu rozliczania od 01.01.2023 r. spowoduje zwiększenie środków, 

przeznaczonych na ten cel. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące umowy, zawarte do końca 

obecnego roku szkolnego kwota środków zaangażowanych w wysokości 24 023 zł wzrośnie do 

kwoty 45 682 zł. 

W związku ze zmianą aktu wyższego rzędu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne  

i konieczne. 

  

 


