
PROJEKT 
 

Uchwała Nr ..................... .2021 
Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia ................................. 2021 roku 
 

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022  
 
Na podstawie oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022 dla 
potrzeb spełnienia obowiązków wynikających z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe   
w wysokości:  
1) benzyna bezołowiowa 95 -  4,90 zł/litr; 
2) olej napędowy (standardowy) – 5,01 zł/litr; 
3) LPG – 2,30 zł/litr. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr ..................... .2021 

Rady Gminy Sieroszewice 
z dnia ........................ 2021 roku 

 
 

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022  
 
Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 910 ze zm.) rada gminy określa średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Przepis ten został wprowadzony w art. 1 ustawy z dnia 
16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2248). Określenie cen jednostki paliwa jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków 
wynikających z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 Prawa oświatowego, tj.  ustalenia zwrotu kosztów 
przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców odpowiednio do najbliższego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz do najbliższej szkoły podstawowej, 
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. 
Średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 określono w oparciu o uśrednione ceny 
paliwa w okresie wrzesień 2020 - maj 2021 r. w dwóch stacjach benzynowych działających na terenie 
Gminy Sieroszewice, tj. w Rososzycy i Sieroszewicach.  
 
W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały w sprawie określenia ceny 
jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice jest niezbędne i uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


