Projekt
UCHWAŁA NR XX/……/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski
na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Tarnów Opolski na rok szkolny
2020/2021, w wysokości:
1) olej napędowy
4,27 zł;
2) benzyna
4,31 zł;
3) autogaz
1,70 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/……/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Tarnów Opolski na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - 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.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej
według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest średnia cena
paliwa w gminie.
Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie
określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
W Gminie Tarnów Opolski znajduje się jedna stacja paliwowa F.H. Sestam, która
w sprzedaży oferuje jedynie benzynę PB 95 i olej napędowy. W związku z powyższym
do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa, na podstawie której będzie określona wysokość
kosztów przewozu w roku szkolnym 2020/2021, przyjęto ceny paliw: oleju napędowego,
benzyny i autogazu obowiązujące w okresie od marca do maja 2020 r., na stacji paliw F.H.
Sestam w Tarnowie Opolskim oraz na stacji PKN Orlen w Izbicku. Średnią cenę benzyny
wyliczono z cen benzyny Pb 95 i Pb 98.
Przedkładany projekt uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej. Wobec
powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne

