
UCHWAŁA NR XVIII/100/2020
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pilica 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.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1. 

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Pilica, na rok szkolny 2019/2020, w następującej 
wysokości:

1) benzyna: 4,99 zł. za litr,

2) olej napędowy: 5,19 zł. za litr,

3) autogaz: 2,30 zł. za litr.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. 

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

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 39a dodanego przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2248)
zmieniającej ustawę Prawo oświatowe z dniem 3 grudnia 2019 r. ustalony został nowy sposób realizacji
obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dowóz taki realizują rodzice na podstawie umowy
zawartej z burmistrzem, następuje w wysokości określonej przez wzór zawarty w art.39a ust. 2.

koszty = (a-b) * c * d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego
miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z
powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta
pojazdu.

Do obliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka według powyższego wzoru potrzebna jest średnia
cena jednostki paliwa, którą zgodnie z art. 39a ust 3 w drodze uchwały ma określić na każdy rok szkolny rada
gminy uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Id: 1EA1F1CB-641B-41FD-AC42-86557C11DE77. Podpisany



 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-763431597

Imię: Barbara
Nazwisko: Przybylik
Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica
Miejscowość: Pilica
Województwo: śląskie
Kraj: PL
Data podpisu:  17 stycznia 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: 1EA1F1CB-641B-41FD-AC42-86557C11DE77. Podpisany


		2020-01-16T23:00:00+0000
	Polska
	Barbara Przybylik; Rada Miasta i Gminy Pilica
	Podpis organu wydającego akt prawny.




