
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.

2. Średnia cena jednostki paliwa, o której mowa w ust. 1, wynosi dla pojazdów:

1) z silnikiem diesla - 5,23 zł;

2) z silnikiem benzynowym - 5,12 zł;

3) na paliwo gazowe - 2,24 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

W związku ze zmianą ustawy - Prawo oświatowe dodano art. 39a, dotyczący zwrotu rodzicom kosztów
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Na podstawie art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, aby dokonać
zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki paliwa,
właściwego dla danego pojazdu.

Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Ponadto do ustawy wprowadzony został wzór, przy pomocy którego będzie wyliczany koszt takiego
przewozu. Rodzicom będzie przysługiwał czterokrotny zwrot kosztów, a więc również za trasę powrotną po
odwiezieniu dziecka.

Nowe przepisy pozwolą m. in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy opiekun dowozi dziecko do
placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun
zmuszony jest w tym celu zmienić czy wydłużyć trasę jego przejazdu.

Przy obliczaniu kosztu przewozu trzeba będzie też uwzględnić średnią cenę jednostki paliwa w gminie
oraz średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

W myśl art. 39a ust. 3 średnia cena jednostki paliwa w gminie będzie określać na każdy rok szkolny
rada gminy w drodze uchwały. Ma przy tym uwzględniać ceny na stacjach w gminie.

W gminie Wołczyn zlokalizowane są następujące stacje:

a) Stacja Paliw ORLEN nr 1203 ul. Kluczborska 54,

b) DOM GAZ s.c. T. Bandurowski, P. Bandurowski, Stacja LPG 46-250 Wołczyn ul. Opolska 24.

Informacje dotyczące cen paliw otrzymano od w/w stacji i na ich podstawie określono średnie ceny
jednostki paliwa w Gminie Wołczyn poprzez sporządzoną notatkę służbową z dnia 05.12.2019 roku.

Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami.
Zgodnie z przepisami obowiązkiem gminy jest albo zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu do najbliższego przedszkola czy szkoły podstawowej albo – jeżeli dowożenie zapewniają rodzice

- zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Do tej pory w ustawie nie było żadnych kryteriów
ustalania wysokości refundacji. Trybunał Konstytucyjny nakazał to zmienić.

Wprowadzone przepisy nie powodują wzrostu wydatków. Dotychczas obowiązujące regulacje zostały
tylko doprecyzowane, a środki na ten cel od lat ujmowane są w budżecie gminy w dz. 801, rozdz. 80113.
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