Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 2197 i 2248) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2019/2020:
1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,09 zł za litr;
2) w przypadku benzyny określa się na: 4,95 zł za litr;
3) w przypadku autogazu określa się na: 2,43 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
W związku z Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży oraz uczniom
bezpłatnego transportu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego. Obowiązek ten jest również spełniony poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu na
podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami. Do tej pory ustawa nie wskazywała żadnych
dodatkowych kryteriów ustalania wysokości powyższej refundacji.
W myśl nowych przepisów, przy obliczaniu kosztów przewozu należy uwzględnić:
- liczbę kilometrów pokonywanych w związku z przewozem dziecka i rodzica do szkoły i z powrotem,
- średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu,
- średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.
Średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu - zgodnie z art. 39a ust. 3
ww. ustawy - określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki
paliwa w gminie.
Średnią cenę jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu, która będzie obowiązywała
w gminie Stara Biała w roku szkolnym 2019/2020, wyliczono na podstawie informacji o cenach jednostek
paliwa w dniu 4 grudnia 2019 r. pozyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Stara Biała
oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie tj.:
1) Stacja Paliw Bronowo Kmiece, Bronowo Kmiece 16;
2) Stacja Paliw Emka, ul. Bielska 130, 09-412 Ogorzelice;
3) Stacja Paliw Huzar, 09-413 Sikórz;
4) Stacja Paliw Orlen, ul. Dobrzyńska 56, 09-400 Płock.
Niniejsza uchwała jest realizacją zapisów ustawowych nałożonych na radę gminy.
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