
UCHWAŁA NR XLV/301/2023 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 

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 ), art. 39a ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.) 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 2023 r. poz. 5). 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 
29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży, uczniów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7785 z 20 grudnia 2022 r.), 
zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie :,,§ 1. Ustala się stawkę za 1 km 
przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów w wysokości: 

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 17 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39a  ust. 3 ustawy Prawo oświatowe „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 (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 180 i 209).” 

Zgodnie z 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym „Minister właściwy do 
spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób 
dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit 
kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, 
właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.” 

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury 
z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania 
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy. Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 17 stycznia 2023 roku.  
Rozporządzenie wprowadza nowe stawki, które obowiązują od 17 stycznia. 

Powyższe oznacza, że aktualna uchwała rady gminy po 17 stycznia narusza 
swoją treścią uprawnienie rodziców osób niepełnosprawnych do zwrotu kosztów 
dowozu dzieci, bowiem stawki aktualnie obowiązujące znajdują się poniżej 
najniższego progu określonego zmienionym rozporządzeniem. Z uwagi na krótki 
okres wejścia w życie zmienianych stawek - 17 stycznia 2023 r. nie było 
możliwym jednoczesne dokonanie zmiany treści uchwały. 

W tym stanie rzeczy z uwagi na zachowanie zasad demokratycznego państwa 
prawa konieczne jest nadanie uchwale mocy wstecznej. Odmienne założenie 
pozbawiałoby w sposób nieuzasadniony prawa rodzica dziecka 
niepełnosprawnego do zwrotu kosztów dowozu zgodnie z treścią ustawy. 

W myśl art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, 
rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb 
ogłaszania aktów normatywnych określa wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Z treści 
powołanego art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, że data ogłoszenia przepisu 
prawnego, w tym m.in. uchwały  stanowiącej akt prawa miejscowego, jest datą 
początkową, od której może on wejść w życie. Powtórzeniem przepisu 
konstytucyjnego jest art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, zgodnie z którym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego 
określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.). 
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy akty prawne zawierające przepisy powszechnie 
obowiązujące, ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 
dłuższy. Jednocześnie z godnie z art. 5 ww ustawy „Przepisy art. 4 nie wyłączają 
możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.” 

Niewątpliwie pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował 
zasady demokratycznego państwa prawa, bowiem to właśnie nie wprowadzenie 
mocy wstecznej spowodowałoby naruszenie uprawnień rodziców osób 
niepełnosprawnych pozbawiając ich ustawowego poziomu zwrotu kosztów 
dojazdu. 

Uzupełniająco należy wskazać, że w zasadę demokratycznego państwa 
prawego określono w art. 2 Konstytucji gdzie czytamy „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej.”  Artykuł 2    wyraża trzy zasady konstytucyjne,               
tj. zasadę państwa demokratycznego, zasadę państwa prawnego i zasadę 
sprawiedliwości społecznej, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie 
i materialnie. Nie ma możliwości kompleksowego scharakteryzowania żadnej 
z nich bez uwzględnienia pozostałych. Zasady te są źródłem innych zasad 
ustrojowych, które również mają status zasad konstytucyjnych, choć 
w Konstytucji nie zostały expressis verbis uregulowane.” 
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