
UCHWAŁA NR XLIV/280/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 3 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

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

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości stawek maksymalnych określonych 
każdorazowo 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. 2201). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 27.10.2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

W związku z dokonaną od dnia 27.10.2022 r. na mocy art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o 

zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2089) nowelizacją przepisu art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), który to przepis określa sposób realizacji 

obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych rady gminy w drodze 

aktu prawa miejscowego i wskazuje nowy sposób określania stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Podobnie uzasadnione jest nadanie jej 

wstecznej mocy obowiązującej, tj. od dnia 27.10.2022 roku jako określającej korzystniej niż 

obecnie stawkę za 1km przebiegu pojazdu dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów oraz rodziców.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne. 
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