
UCHWAŁA NR LIII/397/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów

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.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- 
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego 
miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, w wysokości równej wysokości stawek 
określonych 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 Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LIII/397/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów

Zgodnie z art.39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 
ze zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do szkoły podstawowej uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 
na podstawie art. 127 (dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone 
niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), 
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

Gmina ma również obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 
(dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom
1 młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 
24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna i 25 rok życia - w przypadku uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie zaś z art. 36 ust. 6 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest również zapewnienie 
niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem 
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2089) z dniem 27 października 2022 r. zmieniła art. 39a ust.
2 i 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Zmiana 
dotyczy sformułowania wzoru określającego koszt jednorazowego przewozu oraz zobowiązuje radę 
gminy do określenia w drodze uchwały, stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 
ponadpodstawowej. Ustalone kwoty nie mogą być niższe niż określone 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 i 209).

Zatem Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w w/w sprawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Mur Miecznikowski


