
Proiekt 

DRUK NR .5lł / 1'L 

UCHWAŁA NR . 
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

z dnia 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czaplinek 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje: 

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

I) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,5214 złotych, 

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,8358 złotych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/444/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czaplinek na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 2982). 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do najbliższego 

przedszkola, oddziału przedszkolengo w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub jako rozwiązanie alternatywne zwrot kosztów 

przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do placówek oświatowych jeżeli dowożenie jest 

organizowane i realizowne przez rodziców. 

W 2019 roku przepisy ustawy wprowadziły jednolite dla wszystkich gmin zasady ustalania zwrotu 

kosztów przejazdu dziecka i rodzica uwzględniając ceny paliwa w gminie. W 2022 roku ustawodawca 

zmienił zapis ustawy, gdzie zaznaczył, że zwrot kosztów przejazdu dziecka i rodzica będzie liczony na 

podstawie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. W zwiazku z powyższym zasadne jest podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 
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Barbara Dąbrowska-Łątkowska 

Od: 
Wysłano: 
Do: 
Temat: 
Załączniki: 

Czesław Podkowiak <adwokatczp@wp.pl> 
wtorek, 8 listopada 2022 23:47 
oswiata@czaplinek.pl 
Odp: uchwała do akceptacji 
uchwała RM w Czaplinku kilometrowa - po kor .. zipx 

Dzień dobry Pani, 
w zał. przesyłam projekt uchwały po drobnej korekcie. 

Pozdrawiam 

Z poważaniem 
adw. Czesław Podkowiak 
tel. +48 602 127 158 
e-mail: adwokatczp@wp.pl 
www.adwokatpodkowiak.pl 

Klauzula poufności 
Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są do wyłącznego użytku zamierzonego 
adresata i mogą zawierać chronione lub poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub 
dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem 
niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie oryginalnej wiadomości oraz zniszczenie 
wszystkich jej kopii. 

Confidentiality 
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain 
privileged or confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. lf you 
are not the intended recipient, please immediately contact the sender by reply e-mail and delete the original message 
and destroy all copies thereof. 

Dnia 8 listopada 2022 10:14 Barbara Dąbrowska-Łątkowska <oswiata@czaplinek.pl> napisał(a): 

Panie Mecenasie 

W załączeniu przesyłam uchwałę do akceptacji formalno-prawnej. 

pozdrawiam 

Barbara Dąbrowska-Łątkowska 

inspektor ds. oświaty 

tel. +48 94 372 62 12 


