
UCHWAŁA NR XIV/90/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baranów na rok szkolny 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, ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, ze zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Baranów na rok szkolny 2019/2020 w następującej 
wysokości:

1. benzyna bezołowiowa  -  5,03 zł za litr;

2. olej napędowy  -  5,18 zł za litr;

3. autogaz LPG -   2,33  zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Wójta Gminy Baranów
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baranów

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) – dalej u.p.o. Dodano art. 39a, w którym ustawodawca określił
miedzy innymi zasady zwrotu kosztów dla rodziców dowożących dzieci do placówek oświatowych we
własnym zakresie.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

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.
Zgodnie z art. 39a ust. 3 u.p.o., średnią cenę jednostki paliwa w gminie ustala Rada Gminy na dany rok
szkolny. Kalkulacja tej ceny powinna uwzględniać wysokość cen na stacjach paliw mających siedzibę na
terenie gminy, jak również rodzaj paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz LPG). W tym celu zasięgnięto
informację od lokalnych firm z terenu Gminy Baranów o aktualnych cenach paliw ze stacji benzynowych w
gminie (jedna stacja – LUK-CAR w Baranowie) i za pomocą średniej arytmetycznej ustalono stawki cen
jednostkowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
W załączeniu zestawienie cen paliw obowiązujących na terenie Gminy Baranów z dnia 21 stycznia 2020 r.
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