
UCHWAŁA NR XVIII/109/20
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnie ceny brutto jednostek paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020 na 
potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
niepełnosprawnych oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:

1) dla oleju napędowego: 4,82 zł za 1 litr;

2) dla benzyny 95: 4,80 zł za 1 litr;

3) dla benzyny 98: 4,91 zł za 1 litr;

4) dla gazu płynnego: 1,99 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

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

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVIII/109/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz  

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248), 

rada gminy określa, w drodze uchwały, średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny na 

potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego.    

Średnie ceny jednostki paliwa w Gminie Dobromierz na rok szkolny 2019/2020 

określono na podstawie cen paliw obowiązujących na jedynej na terenie Gminy Dobromierz 

Stacji Paliw Pieprzyk Serwinów 24 w III kwartale 2019 r. 

 

 

          WÓJT 

               (-) Jerzy Ulbin  
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