
UCHWAŁA NR XIV/104/2020 

RADY GMINY GZY

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny
2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Gzy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w wysokości:

1. benzyna Pb95 -  4,14 zł/1
2. olej napędowy - 4,19zł/l
3. gaz LPG -l,9 0 z ł/d m 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gzy na rok szkolny

2020/2021

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe, jednym z obowiązków gminy jest 
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno -  
wychowawczego. Obwiązki te gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów we własnym 
zakresie lub poprzez zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu 
niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców, na podstawie umowy 
zawartej między Wójtem, a rodzicem/opiekunem prawnym.

W myśl art. 39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 
910), który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r., zwrot rodzicom/opiekunom prawnym 
kosztów jednorazowego przewozu dziecka i rodzica/opiekuna prawnego, następuje 
w wysokości określonej według wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena 
jednostki paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39a ust. 3 -  Prawa oświatowego, średnią cenę 
jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny 
jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gzy na rok 
szkolny 2020/2021 przyjęto ceny paliw obowiązujące na stacjach paliwowych z terenu gminy 
Gzy, które w dniu 08.06.2020 r. wynosiły:

Stacje paliwowe w gminie 
Gzy

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę (litr/dm3)
benzyna Pb95 olej napędowy gaz LPG

LUX MOTOR OIL 
Przewodowo -  Parcele 20A 
06-126 Gzy 4,14 zł 4,19 zł -

P.H.U. Stacja Tankowania 
AUTO-GAZ Andrzej 
Domański
Przewodowo -  Parcele 
06-126 Gzy

- - 1,96 zł

Stacja LPG
Szyszki Włościańskie 16 
06-126 Gzy - - 1,89 zł

Średnia cena: 4,14 zl 4,19 zł 1,90

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.
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