
projekt 

UCHWAŁA  NR  ……./……../22 

 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

 

z dnia …………………….. 2022 r.  

 

 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą 

do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

 

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.)1 oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)2 Rada Miejska w Sochaczewie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu na 0,8358 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr  XXIX/327/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 czerwca 

2022 r.   sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 

2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r., poz. 6704). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2021 r. 

poz. 762, Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1116 , 1383, 1700, 1730, 2089. 
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Uzasadnienie 

W dniu 27 października weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy 

- Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2089). Ustawa tą dokonano zmian w zasadach zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych 

kosztów ich przewozu do placówek oświatowych.  

Ustawa Prawo oświatowe w art. 39a określa wzór obliczenia kosztów jednorazowego 

przewozu ucznia do szkoły, jeżeli transport ten zapewniają rodzice. Jedną ze składowych wzoru 

była dotychczas średnia cena jednostki paliwa ustalona rok szkolny 2022/2023 w drodze 

uchwały przez Radę Miejska w Sochaczewie. W wyniku ww. zmiany Prawa oświatowego 

stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa również Radę Miejska w Sochaczewie, 

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 ze zm.). 

Uchwała podlega konsultacjom społecznym z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta 

Sochaczew. 


