
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Określa  się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w gminie  Pawłowice na rok 
szkolny 2020/2021, w następującej wysokości: 

1) Paliwa płynne 

a) Etylina 95 - 4,41 

b) Etylina 98 - 4,61 

c) Olej napędowy - 4,36 

2) Paliwa gazowe 

a) Gaz LPG - 1,99 

§ 2. Ustalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała  podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z mocą 
obowiązującą od 1 września 2020 r.
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Uzasadnienie

Przepis art. 39a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), określa sposób
zapewnienia zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dziecko niepełnosprawne we własnym zakresie. Jedną ze
zmiennych, które występują we wzorze ustalonym w powołanym przepisie jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Określenie średniej ceny jednostki paliwa na dany rok szkolny
zostało przypisane do kompetencji rady gminy. Stosowanie uchwały nie ma charakteru jednorazowego, lecz
powtarzalny – zapisy tego aktu będą każdorazowo uwzględniane podczas konstruowania umów zawieranych
pomiędzy wójtem a rodzicami. Dlatego należy podjąć nową uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Ceny paliwa w gminie Pawłowice na dzień 31.08.2020 r. wynosiły:

Stacje benzynowe w
gminie Pawłowice

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Etylina 95 Etylina 98 Olej napędowy Gaz LPG

PKN Orlen
ul. Wodzisławska 4,29 4,59 4,24 1,99

PKN Orlen
ul. Zjednoczenia 4,55 4,81 4,54 2,03

CRAB

ul. Wodzislawska
4,19 4,35 4,13 1,93

UNIWAR
ul. katowicka 4,39 4,69 4,29 1,99

SHELL
ul. Cieszyńska 4,62 - 4,59 2,03

Średnia cena : 4,41 4,61 4,36 1,99
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