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UCHWAŁA NR          /          /21 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 910 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu wypełnienia obowiązku gminy, o którym mowa w art. 39a ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w Gminie Niemodlin, określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok 
szkolny 2021/2022. 

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

1) z silnikiem diesla - 5,22 zł; 

2) z silnikiem benzynowym - 5,24 zł; 

3) na paliwo gazowe - 2,39 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 roku.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378 oraz w Dz. U. z 2021r. poz. 4 i poz. 619 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) wprowadziła uregulowania w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 910  z późn. zm.) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, 
w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Do ustawy wprowadzony został wzór, przy pomocy którego należy wyliczać koszt przewozu. 

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały. Ma 
przy tym uwzględniać ceny na stacjach w gminie. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto średnie ceny 
paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu na dzień 1 czerwca 2021 r. obowiązujące na trzech stacjach 
benzynowych na terenie Gminy Niemodlin. 

Zwrot kosztów dowozu dziecka 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.
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