
UCHWAŁA NR LX/854/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, w roku szkolnym 
2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu możliwości dokonania rodzicom zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży 
i uczniów, do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 
ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, która dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wynosi 0,89 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi 1,15 zł, 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/756/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie  uczniom 
z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 
szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego 
lub nauki albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między 
wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice 
lub opiekunowie. 

Nowelizacja tego przepisu, wprowadzona ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089) określa, że zwrot 
kosztów jednorazowego przewozu powinien następować w wysokości określonej według wzoru z trzema 
zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca 
zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 
miejsca pracy i z powrotem oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za kilometr przejazdu określa 
rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa, niż określona w przepisach wydanych 
na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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