
Projekt

z dnia  5 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie  z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1148 – z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019/2020:

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,13 zł za litr;

2) w przypadku benzyny określa się na: 4,99 zł za litr;

3) w przypadku autogazu określa się na: 2,34 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1078, 
poz. 1680poz. 2197 i poz. 2248
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Uzasadnienie

3 grudnia br. wchodzą w życie nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu
dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Zgodnie z nimi rady gmin określą w uchwale
na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, a wyznaczona w ten sposób kwota stanowi
jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka. Zwrot
rodzicom kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) a rodzicami. Rodzice mogą wypowiadać dotychczasowe umowy w ciągu trzydziestu
dni od wejścia w życie nowych przepisów, a wójt ma czternaście dni na podpisanie nowych.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1078; Dz.U. z 2019 r.,

poz. 1680; Dz.U. z 2019 r., poz. 2197; Dz.U. z 2019 r., poz. 2248)

Art.39a. [Wywiązywanie się przez gminę z obowiązków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4]
1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, 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.

2. 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.

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,
w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między
wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4,
w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu
podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.
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