
UCHWAŁA NR 634/LX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście i Gminie Serock przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 

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

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 
dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 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 i Gminy Serock. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 592/LVI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31sierpnia 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Serock, na rok szkolny 2022/2023. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 23 grudnia 2022r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 634/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r. 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście i Gminie Serock przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych  

  

W dniu 27 października 2022 r. weszły w życie w nowym brzmieniu przepisy art. 39a ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Powyższa zmiana dokonana została ustawą 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 art. 39a ust. 2 i  3  Prawa oświatowego w nowym brzmieniu wynika, że rada gminy uzyskała 
uprawnienie do określenia w drodze uchwały stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, 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. W uchwale określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 
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), które aktualnie wynoszą: 

- dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 

- dla pojazdów o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł, 
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