
UCHWAŁA NR XXXIX/279/2022 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r poz. 655, 1079, 1116, 1383) Rada Gminy Złota 

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Złota w roku szkolnym 2022/2023 
w następującej wysokości:

1) Średnia cena benzyny Pb 95- 6,39 zł za 1 litr,

2) Średnia cena oleju napędowego - 7,29 zł za 1 litr,

3) Średnia cena autogazu - 2,99 zł/ za 1 litr,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województw^ 
Świętokrzyskiego. ,

Adam Wypych



Uzasadnienie

Podjęcie uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Złota na rok szkolny 

2022/2023 wynika z przepisów prawa w zakresie zwrotu rodzicom lub innemu podmiotowi 

kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół 

i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub powierzyli wykonanie 

i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, zwrot rodzicom 

kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z 

czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023, przyjęto ceny 

paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu z września 2022 roku ze stacji paliw na terenie 

Gminy Złota, tj. Stacja Paliw w Złotej i Niegosławicach.

Podjęcie uchwały umożliwi zgodne z przepisami obliczenie kwoty, jaka będzie należna rodzicom 

dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dowóz tych dzieci do szkół i placówek oświatowych będą 

realizowali rodzice/opiekunowie prawni lub podmioty przez nich zlecone.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


