Uchwała Nr .......
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia ............................ 2020r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok
szkolny 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 ze zm.) art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2019/2020,
w wysokości:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj paliwa
LPG
benzyna bezołowiowa Pb 95
benzyna bezołowiowa Pb 98
olej napędowy ON

Cena paliwa
2,41
4,96
5,27
5,16

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248) zmieniono zasady zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, jeżeli dowożenie zapewniają
rodzice. Zgodnie z przepisem art. 39 a ust. 2 ustawy zwrot kosztów jednorazowego przewozu
będzie następował w wysokości określonej według wzoru wskazanego w tym przepisie,
z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania
do przedszkola, szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub
miejsca pracy i z powrotem, średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla
danego pojazdu, średniego zużycia paliwa dla danego pojazdu według danych producenta
pojazdu.
W myśl 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. Średnią cenę jednostek paliwa dla poszczególnych jego rodzajów, która
będzie obowiązywała w roku szkolnym 2019/2020 określono na podstawie informacji
pozyskanych w trzech terminach w miesiącach grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. od stacji
paliw. Są to stacje położone na terenie Gminy Miejskiej Iława tj. stacja paliw ORLEN ul.
Henryka Sienkiewicza 9, Circle K Express ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33, stacja
paliw LOTOS ul. Lubawska 5, stacja paliw ORLEN ul. Lubawska 16, BP ul. Ziemowita 4,
stacja Paliw DOR-JAN ul. Ostródzka 52, stacja paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Iławie Sp z o.o. ul. Ogrodowa 14.
Data
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23.12.2019
07.01.2020

LPG
2,33
2,45
2,45

Pb 95
4,93
4,97
4,98

Pb 98
5,24
5,28
5,29

ON
5,08
5,13
5,26

Średnia cena jednostek paliwa właściwego dla
danego pojazdu

2,41

4,96

5,27

5,16

Mając na uwadze powyższe, konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława, w roku szkolnym
2019/2020.

