
UCHWAŁA NR XXXV/313/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do 
placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zmianami/ oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami/ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje : 

§ 1.  

Dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, na podstawie 
umowy zawartej między Burmistrzem Kałuszyna, a rodzicami, ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu : 

1/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  oraz 

2/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3                                                
w wysokości określonej jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201/. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXXIII/292/2022 rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2022 roku  
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kałuszyn na rok szkolny 2022/2023. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 26 grudnia 2022 r. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kałuszynie 

 
 

Władysława Zofia Mirosz 
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