
UCHWAŁA NR XLVII/406/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów 
przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
poz. 559) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1082 ze zm.) 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości: 

a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  - 0,53 zł 

b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3  - 0,84 zł. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/369/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2022/2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082), 
którego brzmienie zmieniła Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmianie ulega sposób obliczania zwrotu kosztów przewozu 
niepełnosprawnych:  dzieci, uczniów i młodzieży, co skutkuje tym, że Rada Gminy jest zobligowana, 
w drodze uchwały, do określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, dbając o to, aby stawka ta nie była 
niższa niż określona  w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 i poz. 209). 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym: 

1. Termin konsultacji: 9.11.2022r. - 16.11.2022r. 

2. Obszar konsultacji: teren Gminy Rudnik. 

3.  Przebieg konsultacji: Zarządzenie o konsultacjach uchwały zostało zamieszczone na stronie BIP 
Gminy Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudniku. Konsultacje przewidywały składanie 
opinii i uwag w formie elektronicznej na adres mailowy, przesłane w formie pisemnej lub złożone w formie 
pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach jego pracy.  

4. Wyniki konsultacji: nie wniesiono uwag. 
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