
ucHwAŁA NR xvlt !.?.1. nozo
RADy GMINy rłnNów opoLSKI

z dnia 24|utego2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski

na rok szkolny 201912020

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z20|9 r. poz. II48 ze zm.) Rada Gminy Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny
2019 12020, w wysokości :

1) olej napędowy 5,00 zł;
ż) benzyna
3) autogaz

5,10 zł;
1,95 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Opolskiego.



UZASADNIENIE Do UcHwAŁY NR xYIl......12020
RADY GMINY TARNÓW oPoLsKI z dnia Z4latego 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie

Tarnów Opolski na rok szkolny 201912020

Ustawą z dnia 16 pńdziernika 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz
niehórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248) dokonano nowelizacji Prawa
oświatowego w zakresie sposobu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzięci
do placówek oświatowych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno
- wychowawc zy ch r ealizuj ą ro dzice.

Zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6
i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzęz zorgarizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przęwozu dzieci, rńodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom
ko sztów pr zew ozu dzieci, mło dzieży i uc zni ów or az r o dzic ów .

Zvłrot kosztów jednorazowęgo przewozu następować będzie w wysokości określonej
według ustalonego ptzez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynrików jest średnia cena
paliwa w gminie.

Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie
określa nakłZdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

W Gminie Tarnów Opolski znajduje się jedna stacjapaliwowa, któraw sprzeduży oferuje
jedynie benzynę PB 95 i olej napędolvy. W związkuzpovłyższym do wyliczenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie, na podstawie której będzie określona wysokość kosztów przewoz|J
w roku szkolnym 2019lż020, przyjęto ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu
obowiązujące na stacji paliw F.H. Sestąm w Tarnowie Opolskim oraz PKN Orlen w lzbicku,
obowiązujące w okresie od września do grudnia 2019 t. Srednią cenę benzyny wyliczono z cen
benzyny Pb 95 i Pb 98. Określone w uchwale ceny paliw, będą stosowane do wyliczenia
kosztów dla nowo zawieranych umów.

Przedkładany projekt uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej. Wobec
povlyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne


