
UCHWAŁA NR L/349/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, w wysokości: 

Lp.  Rodzaj paliwa  Cena paliwa
1.  benzyna bezołowiowa Pb 95 7,20
2.  benzyna bezołowiowa Pb 98 7,66
3.  olej napędowy ON 7,53
4.  olej napędwy ON VERVA 7,70
5.  LPG 3,76

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Głuszycy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek

Id: NHART-UBTPL-UYPCG-LAHID-EUIAW. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 39 ust 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest: 

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 
art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

oraz a podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: 

- - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym 
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 W związku z nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na podstawie art. 39a ust. 2, 
aby dokonać zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki 
paliwa, właściwego dla danego pojazdu. 

 Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny 
rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa, właściwych dla danych pojazdów, pozyskanych ze stacji 
paliw znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca - Stacja Paliw ORLEN ul. Sienkiewicza 73b (Pb95, ON, ON 
Verva), Stacja Paliw ORLEN ul. Noworudzka 58 w Wałbrzychu (Pb95, Pb98, ON, ON Verva, LPG) oraz na 
terenie Jedliny Zdroju - Trans-Gaz s.c. ul. Kłodzka 12 (LPG), z czterech miesięcy (kwiecień-lipiec) w roku 
szkolnym 2021/2022, wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa, właściwych dla danych pojazdów, która 
będzie obowiązywała w roku szkolnym 2022/2023. 
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2022-04-01 6,61 6,61 6,93 7,49 7,53 7,68 7,73 3,68 3,82
2022-05-01 6,66 6,72 7,05 7,48 7,50 7,68 7,72 3,78 3,86
2022-06-01 7,69 7,75 8,30 7,26 7,28 7,46 7,49 3,75 3,80
2022-07-01 7,76 7,76 8,36 7,94 7,74 7,84 8,00 3,63 3,76

7,18 7,21 7,66 7,54 7,51 7,67 7,74 3,71 3,81Średnia cena jednostek paliwa właściwego dla 
danego pojazdu 7,20 7,66 7,53 7,70 3,73

Id: NHART-UBTPL-UYPCG-LAHID-EUIAW. Podpisany Strona 1




