
UCHWAŁA NR XXI/181/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol 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 z późn. zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w wysokości: 

Lp. Rodzaj paliwa Cena paliwa 
1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 4,97 zł 
2. Olej napędowy ON 5,16 zł 
3. Autogaz -LPG 2,40 zł 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/181/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na 
podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do szkoły. Gmina może zapewniać transport we własnym zakresie lub podpisać 
z rodzicem/opiekunem dziecka stosowną umowę dotyczącą zwrotu kosztów dowozu. W związku 
z wprowadzeniem nowelizacji art. 39 wspomnianej ustawy, aby dokonać zwrotu kosztów przewozu niezbędna 
jest informacja dotycząca kwoty średniej ceny jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie 
z art. 39a ust. 3 ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy 
w drodze uchwały, uwzględniając ceny paliwa w gminie. 

Do kalkulacji średniej ceny jednostki paliwa w gminie Koniecpol przyjęto dane dotyczące cen paliwa z trzech 
działających na terenie gminy Koniecpol stacji paliw na dzień 01.12.2019 r., 01.01.2020 r. oraz 01.02.2020 r. 

Wprowadzone przepisy nie powodują wzrostu wydatków a jedynie doprecyzowują regulacje w zakresie 
dotychczas obowiązujących zasad.
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