
Projekt 
 
 

Uchwała Nr …/…/23 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … stycznia 2023 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr LX/812/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  
w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 
rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:  

 
§ 1. 

Zmienia się brzmienie § 1. uchwały Nr LX/812/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  
w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 
rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne - w taki sposób, że:  
 
„Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne, 
która wynosi dla samochodu osobowego: 
 
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  - 0,89 zł 
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł”. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma 
moc obowiązującą od 17 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy, Rada Gminy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art.39 a ust. 
3 określa stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu 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). Podjęcie uchwały skutkować będzie uaktualnieniem stawki przebiegu pojazdu za 1 kilometr  
w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców  
w Gminie Ustrzyki Dolne.  

https://sip.lex.pl/#/document/16915749?unitId=art(34(a))ust(2)&cm=DOCUMENT

