
ZARZĄDZENIE NR 0050.0657.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

oraz rodziców 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1812) oraz w związku z § 4 załącznika do 
Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie konsultacji projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327, 1812). 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia 
w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.ornontowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ornontowice, tj. od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. 

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice, 
ul. Zwycięstwa 26a. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Inspektora ds. Oświaty i Szkoleń 
Wydziału Organizacyjnego Panią Sylwię Machulik. 

7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców". 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
www.bip.ornontowice.pl, na strony internetowej www.ornontowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Uzasadnienie 

W myśl ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, przysługuje prawo do zwrotu kosztu przewozu, który obliczany jest 
wg wzoru ustalonego w art. 39a ust. 2 cytowanej ustawy. Dotychczas jednym z elementów wzoru była średnia 
cena jednostki paliwa w danej gminie. W wyniku nowelizacji w/w ustawy zwrot kosztów przewozu dzieci 
obliczany będzie wg zmienionego wzoru, którego elementem nie będzie już średnia cena jednostki paliwa 
w danej gminie, ale ustalona przez gminę stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice przewożą 
dzieci. Zgodnie z art. 39a ust. 3 w/w ustawy "Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, 
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". Na podstawie ustawy 
o transporcie drogowym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

W związku z powyższym Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w w/w sprawie. Zmiany 
pozwolą na dostosowanie uchwały do obowiązującego prawa oraz urealnienie kwoty zwracanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi przez nich kosztami dowożenia 
dziecka niepełnosprawnego do właściwej placówki oświatowej. 
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Projekt 
 
z dnia  9 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

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, 583, 1005, 1079, 1561), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. 1)), 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. z 2002 r. 
Nr 27 poz. 271, Dz. U. z 2004 r. Nr 237 poz. 2376, Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 61 poz. 308), na wniosek Wójta Gminy Ornontowice uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 : 0,5214 zł, 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 : 0,8358 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/377/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022 r. poz. 4372). 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 

1730, 2089. 
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