
Projekt 
 
z dnia ............................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna 

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 z późn. zm.), 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 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271)                                                                                                             
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w wysokości: 

1. dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 -0,8358 zł, 

§ 2. Traci moc uchwała nr LV/489/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2022/2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

         
 Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna 

 
Helena  Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Nowelizacja art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.), nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 
potrzebnego do zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne i uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 
1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna. 
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