
Projekt Nr …………………… 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.1)) w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 5) 

Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/342/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia 

stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży, uczniów oraz rodziców § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości: 

1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł; 

2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.’’. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Stawki ustalone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do obliczenia zwrotu kosztów przewozu od dnia 17 

stycznia 2023 r. 

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

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, 

poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089 
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