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Uchwała nr 169/XXXII/2020 
Rady Gminy Staro źreby 
z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

W sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Staro źreby na rok 
szkolny 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) Rada Gminy Staroźreby 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnie ceny brutto jednostek paliwa w Gminie Staroźreby na rok 
szkolny 2020/2021 na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do 
najbliższej szkoły, przedszkola, innej placówki wychowania przedszkolnego lub 
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości: 

1) dla benzyny Pb 95                - 4,19 zł/l 
2) dla oleju napędowego (ON)  - 4,23 zł/l 
3) dla gazu  (LPG)                     - 1,96 zł/l 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 

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

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem Gminy jest zapewnienie 
niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz uczniom bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego. Obowiązki te 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. 
       Nowelizacja powyższej ustawy wprowadza zmiany w sposobie obliczania zwrotu 
kosztów przewozu. Kwota zwrotu obliczana jest na podstawie wzoru 
matematycznego, uwzględniającego liczbę kilometrów dzielącą miejsce 
zamieszkania dziecka lub ucznia od przedszkola lub szkoły, średnią cenę jednostki 
paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów 
dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. 
Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910), Rada Gminy określa w drodze uchwały średnie ceny 
jednostek paliwa w Gminie na każdy rok szkolny. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz ceny jednostkowe paliw, jakie obowiązywały  
w dniu15 czerwca 2020 r. na stacjach paliw na terenie Gminy Staroźreby, podjęcie 
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

  


