
UCHWAŁA NR LIII/679/23 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 
poz. 40), art. 39a ust. 3 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 
z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, co 
następuje:: 

§ 1. Określa się następujące stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców: 

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 Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/655/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2022 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 17 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

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) wprowadzono zmiany 
w obliczaniu zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez ich rodziców do przedszkoli, 
szkół i innych placówek oświatowych. W opublikowanej nowelizacji prawa oświatowego oraz ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono nowy algorytm naliczania w/w kosztów. Dnia 
17 stycznia 2023 r. wchodzi w życie  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalenia sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2023, poz. 5), w którym określono nowe stawki za 1 kilometr. 
W związkuz powyższym należy dostosować uchwałę do aktualnych przepisów prawa. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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