
                                                                                                    PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia …………….. 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym
2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

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

1) olej napędowy – 4,36 zł/l

2) benzyna BP95 – 4,35 zł/l

3) autogaz LPG – 1,92 zł/l.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

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

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i
opieki  w czasie  przewozu  do  najbliższej  szkoły.  Gmina  Przystajń  spełnia  ten  obowiązek
poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu.

Na potrzeby obliczenia zwrotu kosztów średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok
szkolny  określa  rada  gminy,  w  drodze  uchwały,  uwzględniając  ceny  jednostki  paliwa  w
gminie – art. 39a ust. 3 w/w ustawy.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 przyjęto
średnie ceny paliw: oleju napędowego, benzyny, autogazu w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Przystajń, w roku szkolnym 2020/2021 jest uzasadnione.



Przystajń 2020.08.25

Notatka służbowa

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.z
2020 r. poz. 910) przeprowadza się analizę cen jednostkowych paliw na terenie Gminy Przystajń.

Na terenie  Gminy Przystajń funkcjonują  tylko dwie stacje  paliw. Do ustalenia  ceny jednostkowej
paliwa w gminie wzięto pod uwagę trzy stacje paliw: dwie z terenu gminy Przystajń i jedną znajdującą
się najbliżej granicy Gminy Przystajń, a mającą swoją siedzibę w Gminie Panki.

Dane stacji paliw, wziętych do analizy cenowej:

1/ Stacja Paliw – Droś-Sawicki sp. z o.o. sp. k. ul Przemysłowa 2, 42-141 Przystajń,

2/ Stacja Paliw – „KSG” Sp. z o.o. Antonów 60, 42-141 Przystajń,

3/  Stacja  paliw  –  LOTOS  OPTIMA  ul.  Tysiąclecia  48,  42-140  Panki  (znajduje  się  na  granicy
pomiędzy Gminą Panki i Przystajń).

W związku  ze  stabilną  wysokością  cen  paliw w okresie  miesiąca  poprzedzającego  kalkulację  do
obliczenia średnich cen przyjęto ceny poszczególnych paliw obowiązujące w dniu 25.08.2020 r.

Rodzaj paliwa Stacja paliw Droś-Sawicki
– cena za litr

Stacja paliw „KSG”– 
cena za litr

Stacja paliw LOTOS 
OPTIMA – cena za litr

ON (olej 
napędowy)

4,39 4,35 4,33

BP 95 4,36 4,38 4,30
BP 98 Brak w ofercie Brak w ofercie Brak w ofercie
LPG 1,89 1,98 1,89

W celu ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń wyliczono średnie arytmetyczne 
dla cen poszczególnych paliw w następującej wysokości:

ON – 4,36 zł/litr

BP95 – 4,35 zł/litr

LPG – 1,92 zł/litr

Notatkę sporządził: 

Data: 

……………………………….

                   Zatwierdził


