
UCHWAŁA NR 144/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 

z dnia 12 grudnia 2019r. 
 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) i art.39a  ust.3 ustawy z dnia                                  

14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, poz.1680. poz.2197, poz.2248) - 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie i Mieście Jastrowie na rok szkolny 

2019/2020 w  wysokości: 

1) olej napędowy - 5,02 zł/l,  

2) gaz - 2,19 zł/l, 

3) benzyna - 5,09 zł/l,  

4) energia elektryczna -0,4 zł/kWh. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 144/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa.  

 

 

Ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.2248) dokonano nowelizacji Prawa oświatowego  

w zakresie sposobu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek 

oświatowych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-  

wychowawczych realizują rodzice. 

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. 

Przedkładany projekt uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowej. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne 

                                                         

 


