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z dnia  21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 2197 i 2248) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szklony 2019/2020 na poziomie:

1) olej napędowy -  5,13 zł za litr;

2) benzyna bezołowiowa – 4,96 zł za litr;

3) autogaz LPG –2,42 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały dot. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 jest
związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, do
szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, w przypadku gdy dowóz i opiekę realizują
rodzice. Na mocy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) zostały wprowadzone zasady określające sposób
obliczania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane rodzicom/prawnym opiekunom
dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły. Dowożenie odbywa się na podstawie umowy o zwrot
kosztów zawartej pomiędzy burmistrzem a rodzicami. Jedną z danych niezbędnych do obliczenia kosztów
zwrotu jest średnia ceny jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu.
W art. 39a ust. 3 ustawa zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały średniej ceny jednostki
paliwa w gminie na każdy rok szkolny.

Sposób ustalenia średniej cen jednostek paliwa w Gminie Gogolin – przyjęta metodologia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie przy określaniu średniej ceny jednostki paliwa należy
uwzględnić ceny jednostki paliwa w danej gminie. W związku z tym, że na terenie Gminy Gogolin nie ma
stacji benzynowych, do obliczeń uwzględniono ceny jednostek paliwa na stacjach w sąsiedniej gminie –
Gminie Krapkowice. W okresie od 1.12.2019 do 31.12.2019 spisano czterokrotnie (jeden raz w tygodniu)
ceny jednostek paliwa obowiązujące na stacjach w Gminie Krapkowice. Z pozyskanych danych obliczono
średnią cenę jednostek paliwa w miesiącu grudniu 2019 r. Uzyskane wartości przyjęto jako podstawę
ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020.

rodzaj paliwa średnia cena jednostki paliwa obowiązująca w dniu

05.gru 12.gru 19.gru 26.gru średnia cena jednostki paliwa

Benzyna Pb 95 4,95 4,95 4,95 4,98 4,96

Olej napędowy ON 5,11 5,11 5,12 5,16 5,13

Auto gaz LPG 2,38 2,43 2,44 2,43 2,42
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