
  

UCHWAŁA NR XI/74/19 

RADY GMINY JANÓW 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2019/2020  

do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców określa 

się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w następujących wysokościach: 

1) ON: 5,13 zł/l, 

2) E95: 4,97 zł/l, 

3) E98: 5,34 zł/l, 

4) LPG: 2,30 zł/l. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Zygmunt Bielec 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z  2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815; 
2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 

2197 i 2248. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 79



Uzasadnienie 

 

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) zmienione zostały zapisy dotyczące zasad obliczania kosztów dowozu 

dziecka/ucznia z niepełnosprawnością do szkoły.  

W art. 1 ust. 3 ww. ustawy zobowiązano rady gmin do określenia średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok 

szkolny.  

Proponowane ceny jednostek paliwa zostały zaczerpnięte z danych portalu gospodarczego www.wnp.pl  

i przyjęte dzień opublikowanych danych, t.j. 11.12.2019 r.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 
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