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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) w załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2021/2022.
Projekt uchwały został przygotowany przez Dyrektora Biura AdministracyjnoEkonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach pana Mirosława Czernysza, który przedstawi
w/w projekt uchwały na posiedzeniu Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Dotyczy:projektu uchwały

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek
paliwa w gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2021/2022.

mgr Mi

Załączniki:
1. Projekt uchwały z uzasadnieniem.
2. Tabela - ceny paliwa.

Otrzymują:
1. Burmistrz Zdzieszowic
2. a/a

emysz

P rojekt

z dnia 1 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2021/2022

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, 1378) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (D z.U . z 2020 r.
poz. 910, 1378 z 2021 r. poz. 4, 619, 762), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2021/2022
w wysokości:
1) w przypadku oleju napędowego - 5,32 zł za litr,
2) w przypadku benzyny - 5,40 zł za litr,
3) w przypadku autogazu - 2,43 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zdzieszowice na rok. szkolny
2021/2022 jest związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, o ile dowóz
i opiekę do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, szkoły
ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego realizują rodzice.
Zgodnie z art. 39 a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 4,619, 762),
który wszedł w

życie z

dniem

03

grudnia

2019,

zwrot rodzicom

kosztów przewozu

dziecka

i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena jednostki paliwa
w gminie.
Na podstawie art. 39 a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto średnie ceny paliw (oleju
napędowego, benzyny i autogazu) ze Stacji Paliw PKN ORLEN przy ulicy Kozielskiej 1 w Zdzieszowicach
w dniach 24-28.05.2021 r. Średnią cenę oleju napędowego wyliczono ze średnich cen oleju efecta diesel
i verva diesel, natomiast średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen efekta Pb95 i verva Pb98.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Zdzieszowice, w roku szkolnym 2021/2022.

Sporządził: Mirosław Czernysz
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Zdzieszowice, 28.05.2021r

Zestawienie cen jednostek paliw
na Stacji Paliw PKN ORLEN, ul. Kozielska 1, 47-330 Zdzieszowice
w dniach 24-28.05.2021r

24.05.2021r
25.05.2021r
26.05.2021r
27.05.2021r
28.05.2021r
Średnia cena
Średnia cena

Sporządziła: Maria Mainka
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