UCHWAŁA NR XXVIII/279/2021
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Jaworze
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 ze zm.), w związku z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Jaworze na rok szkolny 2021/2022
w następujący sposób:
- benzyna bezołowiowa 95 – 5,23 zł za litr,
- olej napędowy – 5,14 zł za litr,
- autogaz LPG – 2,34 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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Uzasadnienie
Art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze
zm.), stanowi, że gmina w drodze uchwały określa na każdy rok szkolny ceny jednostki paliwa
z uwzględnieniem cen obowiązujących w danej gminie.
Określenie ceny jednostki paliwa jest niezbędne do obliczenia kosztu jednorazowego przewozu
uczniów niepełnosprawnych do szkół, który jest organizowany bezpośrednio przez rodziców.
Zgodnie z zapisami ustawy, zwrot rodzicom kosztów przewozu ucznia i rodzica odbywa się na
podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto
średnie ceny paliw w dniu 2 czerwca 2021 r. z dwóch stacji paliw znajdujących się na terenie
gminy Jaworze oraz jeden stacji z Bielska-Białej, zlokalizowanej przy granicy z gminą Jaworze tj.:

stacja benzynowa
Stacja Paliw ORLEN
ul. Cieszyńska 491
43-384 Bielsko-Biała
tel. 242562757
(stacja paliw położona przy
granicy gminy Jaworze)
Stacja Paliw CIRCLE-K
ul. Bielska 56,
43-384 Jaworze
tel. 338216725
Stacja Paliw
F.U.H. BURIAN
ul. Zaciszna 117,
43-384 Jaworze
tel. 338173151
Średnia cena paliwa
w Gminie

cena za litr:
benzyna
bezołowiowa 95

cena za litr:
olej napędowy

cena za litr:
autogaz LPG

5,23

5,13

2,31

5,26

5,18

2,36

5,21

5,11

brak

5,23

5,14

2,34

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.
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