
Projekt

z dnia  4 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna 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 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2248) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnie ceny jednostek paliw w gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020 
w następującej wysokości:

1) benzyna – 5,12 zł;

2) olej napędowy – 5,19 zł;

3) autogaz – 2,36 zł/dm3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

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

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny
2019/2020 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół realizują rodzice.

W związku z  art. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. – o zmianie ustawy- Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw, który obowiązuje od dnia 3 grudnia 2019 r. w ustawie z dnia 14 grudnia 2019 r.
Prawo oświatowe po art. 39  dodaje się: art. 39a. ust. 3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na
każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.”

Uwzględniając ceny jednostki paliwa we wszystkich stacjach benzynowych w Gminie Małkinia Górna na
dzień 4 grudnia 2019 r. ustalono średnie ceny jednostek poszczególnych paliw wymienionych w uchwale
zgodnie z poniższą tabelą.

Stacje benzynowe
w Gminie Małkinia
Górna

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Etylina 95 Etylina 98 Olej
napędowy
Dieasel

Olej
napędowy
inny(Verva
Dieasel,
Ultimate)

Gaz LPG dm3

BP 4,99 zł 5,29 zł 5.09 zł 5,29 zł 2,39 zł
Axan 4,95 zł 5,26 zł 5,07 zł 5,29 zł 2,33 zł
Orlen 4,95 zł 5,27 z ł 5,09 zł 5,29 zł -
Średnia cena: 4,96 zł 5,27 zł 5,08 zł 5,29 zł 2,36 zł
Średnia ceny 5,12 zł 5,19

zł
2,36 zł

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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