
 

U C H W A Ł A Nr XVIII/131/20 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), w związku z art. 39a ust. 3  ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) - Rada Miejska 

w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski, w roku 

szkolnym 2019/2020: 

1) w przypadku oleju napędowego określa na: 5,16 zł za litr, 

2) w przypadku benzyny określa na Pb 98: 5,20 zł za litr, 

3) w przypadku benzyny określa na Pb 95: 4,96 zł za litr, 

4) w przypadku autogazu określa się na: 2,36 zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 



 

  

Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały dot. średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski na rok szkolny 2019/2020 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie 

zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. 

Na podstawie dodanego art. 39a ust. 2 ustawy - Prawo Oświatowe zwrot kosztów 

jednorazowego przewozu będzie następował w wysokości określonej według wzoru 

wskazanego w tym przepisie, z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu drogami 

publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły, a także przewozu rodzica z tego 

miejsca do miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, liczby 

kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego 

pojazdu, średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, 

przyjęto średnie ceny paliw w dniu 16 stycznia 2020 r. ze stacji paliw znajdujących się na 

terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

W związku z zawarciem umowy na zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego 

w dni nauki szkolnej do ośrodka we Wrocławiu, konieczna jest zmiana warunków umowy. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 


