
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, zm. 
z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308 oraz z 2023 r. poz. 5) Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 725/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 3236) § 1 z dniem 17 stycznia 2023 r. 
otrzymuje brzmienie: 

„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 samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł; 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm) stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

W dniu 17 stycznia 2023 r. weszło w życie 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 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 5), które określiło nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł; 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł. 

Dotychczasowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniane przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, ustalone były odpowiednio na poziomie 0,5214 zł i 0,8358 zł. 

Proponuje się zatem podwyższyć stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego do wysokości 
wskazanych w rozporządzeniu, które będą obowiązywać od 17 stycznia 2023 r. i znajdą zastosowanie do umów 
zawieranych pomiędzy Burmistrzem a rodzicami, którzy sami będą dowozić dzieci do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. 

Projektodawca: Burmistrz 
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