Uchwała Nr 136/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina
w roku szkolnym 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.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie,
uchwala co następuje:
§1
1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 następujące średnie ceny jednostki paliwa w Gminie
Miasta Gostynina:
1) olej napędowy – 5,12 zł za litr;
2) benzyna – 4,96 zł za litr;
3) autogaz – 2,10 zł za litr.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) dotyczące zapewnienia bezpłatnego
dowozu niepełnosprawnym dzieciom i uczniom odpowiednio do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub szkoły, gmina spełnia poprzez zorganizowanie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym
zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców.
Zwrot rodzicom kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między
Burmistrzem Miasta Gostynina a rodzicami. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe
(wchodzącą w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.) zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje
w wysokości wyliczonej według określonego w ustawie wzoru. Jednym z elementów tego wzoru
jest tzw. średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z
art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki
paliwa w gminie.
Niniejsza uchwała spełnia powyższą delegację ustawową.

