UCHWAŁA NR RG-XXV/273/20
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny
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 z późn.zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm) uchwala się, co następuje.
§ 1. 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sitkówka - Nowiny na rok szkolny 2020/2021.
1) w przypadku benzyny bezołowiowej – 4,51 zł za litr,
2) w przypadku oleju napędowego -4,70 zł za litr,
3) w przypadku autogazu – 2,13 zł za litr,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży oraz uczniów z niepełnosprawnościami do szkoły lub
przedszkola. Obowiązek ten jest również spełniony poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu na
podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe z dnia 16
października 2019 r. określiła sposób zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Kwota zwracana rodzicom
będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem
a placówką. Liczba kilometrów będzie mnożona przez średnią cenę paliwa w gminie i średnie zużycie
paliwa przez pojazd, którym dowożone jest dziecko, według danych producenta samochodu. W uchwale
ustalono średnią cenę jednostki paliwa na podstawie danych uzyskanych od stacji paliw prowadzącej swoją
działalność na terenie gminy Sitkówka- Nowiny.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione, bowiem ustalona średnia cena jednostki paliwa znajdzie zastosowanie
przy zawieraniu umów pomiędzy wójtem a rodzicami, którzy sami dowożą dzieci i uczniów do placówek
oświatowych.
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