
Projekt

z dnia  13 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIERZĘCICE

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

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 
oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020

1) dla 1 litra benzyny - 5,08 zł

2) dla 1 litra oleju napędowego - 5,13 zł

3) dla 1 litra gazu propan-butan (LPG) - 2,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

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

Nowelizacja ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 2248) weszła w życie 3 grudnia 2019r. i reguluje zasady

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Obecnie koszty te muszą być

określone według wzoru na obliczenie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Jednym z czynników

określającym koszt poniesiony przez rodzica jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego

dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39a w/w ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok

szkolny określa Rada Gminy w drodze uchwały.

Do określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice przyjęto dane z pobliskich stacji

benzynowych, gdzie średnia cena paliw z 3 miesięcy tj. od września do listopada 2019r. wyniosła

odpowiednio:

1) na Stacji Paliw RSP w Mierzęcicach - benzyna 5 zł/l, olej napędowy 5zł/l

2) na Stacji Paliw BP w Pyrzowicach - benzyna 5,16 zł/l, olej napędowy 5,26 zł/l

3) na Stacji Paliw FHUT w Mierzęcicach przy ul. Wolności - gaz propan-butan (LPG) 2,00zł/l

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny

jednostki paliw w Gminie Mierzęcice w roku szkolnym 2019/2020.
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