
UCHWAŁA NR XIX/210/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713) i art. 39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 910) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Poręba w roku szkolnym 2020/2021 
w następującej wysokości: 

1) Benzyny bezołowiowej ( Pb 95) - 4,41 zł. / l, 

2) Benzyny bezołowiowej (Pb 98) - 5,01 zł. / l, 

3) Oleju napędowego (ON)  - 4,54 zł. / l, 

4) Autogazu (LPG)   - 2,06 zł. / l. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poręba na rok szkolny 2020/2021
jest związane ze zmian przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,
o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-
wychowawczych realizują rodzice.

Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dodanym przez art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 16 października 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2248), zmieniającej powyższą ustawę, zwrot rodzicom
kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest
średnia cena paliwa w gminie.

Na podstawie art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy
rok szkoły rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Na terenie Gminy Poręba funkcjonuje jedna stacja paliw, przy ul. Wojska Polskiego 5 B.

Ustalenia jednostkowej ceny paliwa dokonano na podstawie danych z ostatnich dni miesięcy: od
stycznia 2020r. do lipca 2020r. według cen obowiązujących na w/w stacji.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.
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