
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2023 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą Nr 
XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002), 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, 

2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Traci moc uchwała Nr XLVIII/635/2022 Rady Miejskie w Jaworznie z dnia 24 listopada 2022 r. 
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

§ 4  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.), stawkę za 1 kilometr 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 określa rada gminy w drodze 
uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, podnosi wysokość stawek 
od 17 stycznia 2023 r. dla: pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 z 0,5214 zł na 0,89 zł 
oraz dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 z 0,8358 zł na 1,15 zł. Zmiana ta 
powoduje konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 
rodziców.  

 

Jaworzno, 13 stycznia 2023 r. 

Opracowała: Pani Irena Wojtanowicz-Stadler - Naczelnik Wydziału Edukacji. 
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