
Uchwała Nr XXXIX/310/2006 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 12  lipca 2006 roku 

 

w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i z upośledzeniem  

          umysłowym oraz opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli  

                    dowożenie zapewniają rodzice (opiekunowie) 

 
 

 Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 lipca 

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 

ost. zm. Dz. U. z 2006 roku Nr 46, poz. 328) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 
 

Zwraca się rodzicom (opiekunom) dzieci niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązku 

szkolnego i nauki, koszty dowozu wraz z opiekunem do szkoły za przejazd środkami 

komunikacji publicznej. 
 

§ 2 
 

Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnym środkiem transportu przewyższający cenę 

biletu na przejazd dzieci środkami komunikacji publicznej podlega opodatkowaniu. 
 

§ 3 
 

Zwrot kosztów jak w § 1 następuje na wniosek rodziców oraz po przedłożeniu 

zaświadczenia z placówki o liczbie dni uczęszczania dziecka do szkoły. Zaświadczenie 

winno być przedstawione za każdy miesiąc realizacji nauki. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 

§ 5 
 

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
 `      Przewodniczący 

           Rady Miejskiej w Karczewie 

             mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport  

i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej ucznia.  

Wypłacany rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnym środkiem transportu, 

przewyższający cenę biltu okresowego na przyjazd dzieci środkami komunikacji publicznej podlega 

opodatkowaniu. Uzyskany z powyższego tytułu przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 w związku  

z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód (dla rodzica)  

z innych źródeł. Przychody z tego źródła podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie  

z art. 9 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


