
 

 

UCHWAŁA NR XVI/122/2020 

RADY GMINY W CZERMINIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

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

potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów  

do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm. ), oraz art. 31 ust. 1 i art.39a ust.3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Czermin dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu 

niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, na rok szkolny 2019/2020 w odniesieniu do : 

a) olej napędowy (Diesel) – oznaczenie B7(ON)   5,17 zł za litr  

b) benzyny – oznaczenie E5 (PB95)    4,96 zł za litr 

c) gazu płynnego – oznaczenie LPG    2,39 zł za litr 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin. 

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

Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 stycznia 2020 roku 

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

potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do i z 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. 

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czermin na 

rok szkolny 2019/2020 dla potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych  dzieci , młodzieży uczniów 

i ich opiekunów do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 

wynika z wejścia w życie w dniu 3 grudnia 2019 roku przepisów art. 39a ust.3  ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe. Ustawodawca ustalił zwrot kosztów jednorazowego przewozu na podstawie wzoru 

wskazanego w art.39a ust. 2 ww. ustawy, co daje możliwość rozliczenia kosztów. 

Uchwała wprowadza w Gminie Czermin średnie ceny dla 3 najpopularniejszych rodzajów paliwa, w oparciu 

o informacje uzyskane z jednej funkcjonującej na terenie Gminy Czermin stacji paliw. Do analizy cen przyjęto 

okres stycznia 2020 r. 

Ustawodawca w art.39a ust. 3 Prawa oświatowego wprowadził konieczność aktualizacji średniej ceny 

jednostki paliwa na każdy rok szkolny, dlatego ceny jednostkowe paliwa uchwalone przez Radę niniejszą 

Uchwałą będą obowiązywać do końca roku szkolnego 2019/2020 tj. do 31 sierpnia 2020 roku. 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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