Projekt do pkt 9

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sierakowice, w roku szkolnym
2020/2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sierakowice, w roku szkolnym 2020/2021 określa się
odpowiednio:
1) olej napędowy w wysokości: 4,49 zł za 1 litr,
2) benzyna bezołowiowa 95 w wysokości: 4,42 zł za 1 litr,
3) benzyna bezołowiowa 98 w wysokości: 4,76 za 1 litr,
4) LPG autogaz w wysokości: 2,17 za 1 litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie zasad rozliczania kosztów dowozu uczniów
niepełnosprawnych przez rodziców do placówek oświatowych poprzez wprowadzenie dodatkowego art.
39a ust. 3 - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.),
który daje kompetencję Radzie Gminy do ustalania średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny.
Gmina Sierakowice ma na swoim obszarze stacje benzynowe, które posiadają w swojej ofercie
następujące paliwa: olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95, benzyna bezołowiowa 98 oraz LPG autogaz. W wyniku zebranych informacji za okres od 1.02.2020 do 30.04.2020r. ustalono, że średnia
cena paliw kształtuje się na następującym poziomie: olej napędowy - 4,49 zł za 1 litr, benzyna
bezołowiowa 95 - 4,42 zł za 1 litr, benzyna bezołowiowa 98 - 4,76 zł za 1 litr, LPG autogaz - 2,17 zł za
1 litr.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie niniejsze uchwały.
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