
UCHWAŁA NR XVIII/211/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 
2019/2020 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Sandomierz na rok szkolny 2019/2020: 

1) dla oleju napędowego ON  – 5,02 zł za 1 litr; 

2) dla benzyny Pb 95              – 4,98 zł za 1 litr; 

3) dla gazu płynnego LPG      – 2,13 zł za 1 litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 ) wprowadzony został zapis art. 39 a,
dotyczący zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i
przedszkoli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem gminy jest zorganizowanie
niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do
szkoły/przedszkola organizowanego przez gminę albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu
dzieci środkami komunikacji miejskiej lub samochodami prywatnymi. Na podstawie dodanego art.
39a ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu samochodem
prywatnym będzie obliczany zgodnie ze wzorem zawartym w tym przepisie, z uwzględnieniem
liczby kilometrów dowozu drogami publicznymi, średniej ceny jednostki paliwa w gminie,
właściwego dla danego pojazdu średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów,
według danych producenta pojazdu.
W myśl art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na
dany rok szkolny rada gminy w drodze uchwały.

Informacje dotyczące średnich cen paliw w roku 2019 uzyskane zostały z central
największych stacji benzynowych mieszczących się w Sandomierzu, należących do koncernów:
Orlen, Lotos i BP, do których wystosowane zostały pisma z zapytaniem o ceny. Na podstawie
przekazanych przez nich cen określona została średnia cena paliw w roku 2019, ujęta w niniejszej
uchwale.
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