
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia .................... 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr  LX/982/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie  ustalenia  stawki  za  1 kilometr  przebiegu  pojazdu,  uwzględnianej  przy  obliczaniu

zwrotu  rodzicom  kosztów  przewozu  dzieci,  młodzieży,  uczniów  oraz  rodziców  w Gminie

Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), §2 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania

oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  użytkowania  do  celów  służbowych  samochodów

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

oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po przeprowadzonych konsultacjach określonych

uchwałą Nr XI/154/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego

sposobu  konsultowania  z organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  prawa  miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą Nr LVI/1065/14 Rady

Miasta  Mysłowice  z dnia  26 czerwca  2014 r.  w sprawie  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji

z mieszkańcami miasta Mysłowice

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr  LX/982/22 z dnia  24 listopada 2022 r.  w sprawie ustalenia  stawki  za 1 kilometr

przebiegu  pojazdu,  uwzględnianej  przy  obliczaniu  zwrotu  rodzicom  kosztów  przewozu  dzieci,

młodzieży,  uczniów  oraz  rodziców  w Gminie  Mieście  Mysłowice  na  rok  szkolny  2022/2023

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§  1.  Ustala  się  stawkę  za  1 kilometr  przebiegu  pojazdu,  uwzględnianej  przy  obliczaniu  zwrotu

rodzicom kosztów przewozu dzieci,  młodzieży,  uczniów oraz rodziców z podziałem na pojemność

skokową silnika w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023, w następującej wysokości:

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 1,15 zł."
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i ma zastosowanie od 17 stycznia 2023 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
II ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA MYSŁOWICE

(-) Mateusz Targoś
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UZASADNIENIE

Art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuje radę gminy do określenia

w drodze uchwały stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom

kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców przy czym zastrzega, że 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.  Mając  powyższy  akt  na  uwadze  Uchwałą  Rady  Miasta  Mysłowice

nr LX/982/22 z dnia 24 listopada 2022 r. ustalono stawki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z  dnia  25  marca  2002  r.  w  sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów

użytkowania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących

własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271 z późn. zm.). W dniu 17 stycznia 2023 r. weszło w życie

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  grudnia  2022  r.  zmieniające  wyżej  wymienione

rozporządzenie,  w  związku  z  tym  gminy  są  obowiązane  do  dostosowania  aktów  prawa  miejscowego

i określenia nowych wyższych stawek a co za tym idzie zmianę przedmiotowej uchwały.  Z uwagi na to,

że art. 39a Ustawy Prawo oświatowe narzuca minimalną stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu konieczne

jest zastosowanie art.  5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2002 poz. 271) poprzez nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej

zgodnej z dniem wejścia w życie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r.

tj. na dzień 17 stycznia 2023 r. Zmiana uchwały uwzględnia istotne aspekty społeczne, dotyczące wsparcia

rodziców dzieci  niepełnosprawnych w ponoszeniu wydatków na ich przewóz do placówek oświatowych

a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Z punktu widzenia gminy

zmiana uchwały wpłynie na zwiększone wydatki budżetowe, jednakże są one obligatoryjne.

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

MYSŁOWICE

 

(-) Mateusz Targoś
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