
PROJEKT druk nr 165/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolnym 2020/2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się średnią cenę paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2020/2021 w wysokości: 

1) benzyna - 4,22 zł za 1 litr; 

2) olej napędowy - 4,29 zł za 1 litr; 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Przepis ten nie zawiera żadnych wytycznych wskazujących
na zasady obliczania średniej ceny jednostki paliwa. Językowo przepis ten wskazuje jedynie, że cena
średnia uwzględnia ceny w gminie.

Podane w projekcie ceny obowiązywały w dniu 23 czerwca 2020 r. na stacji paliw zlokalizowanej na
Rynku w Baborowie.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art.  39a.  [Sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych]

1.  Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo
poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2.  Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego
miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z
powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych
producenta pojazdu.

3.  Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Id: F56BE6B6-79C1-4356-9B17-E5D8A570B012. Projekt Strona 1




