
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1057). 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 09.11.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2022 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu dla celów obliczenia wysokości zwrotu rodzicom 

kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców  w zakresie obowiązków gminy 

określonych w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w wysokości 

odpowiedniej dla danego rodzaju pojazdu i ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 34a 

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 listopada 2022 r.
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Uzasadnienie 

 

 Na podstawie art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1082 

ze zm.), Rada Gminy Miedźno jest obowiązana podjąć uchwałę w sprawie określenia za jeden kilometr 

przebiegu pojazdu, dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu na podstawie umowy zawartej między Wójtem 

Gminy Miedźno, a rodzicami. Przedmiotowa stawka za jeden kilometr 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  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Aktualnie wynosi ona:  

1) dla samochodu osobowego:  

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,  

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,  

2) dla motocykla - 0,2302 zł,  

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.  

Niniejsza uchwała będzie miała zastosowanie do umów zwieranych między Wójtem Gminy Miedźno,  

a rodzicami dotyczących zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli 

i placówek oświatowych.  
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

Termin konsultacji od dnia 20 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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