
UCHWAŁA NR X/92/19
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na rok szkolny 2019/2020 ustala się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie 
Kolonowskie:

Lp. Rodzaj paliwa Jednostka Cena brutto
1. Benzyna bezołowiowa Litr 5,00 zł
2. Olej napędowy (ON) Litr 5,00 zł
3. Autogaz (LPG) Litr 2,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Uzasadnienie

Art. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) wprowadził do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) dodatkowy art. 39a, który reguluje dowóz dzieci
i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Według nowych przepisów zwrot kosztów
dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły przez rodziców będzie obliczany według
ustawowego wzoru. Jedną ze składowych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie dla danego
pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa
w gminie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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