
Projekt 

UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ………………….2019 r. 

 

w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2019/2020 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506z późn. zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średnie ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w następującej wysokości: 

 

Rodzaj paliwa Średnia cena jednostki paliwa                  

(1 litr) 

Benzyna 4,99 zł/litr 

Olej napędowy  5,07 zł/litr 

Gaz  2,37 zł/litr 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

Oświatowe, Rada Gminy podejmuje uchwałę określającą wysokość średnich cen jednostki paliwa                     

w danej gminie. 

Dotychczasowe zasady zwrotu kosztów przejazdu w związku z dowozem niepełnosprawnego 

dziecka do szkoły lub przedszkola były uregulowane w umowach zawieranych pomiędzy gminą                                                      

a rodzicem/prawnym opiekunem  - zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Żabia Wola                      

z dnia 9 sierpnia 2019 r.  w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie 

przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

Zwrot na wniosek rodzica/prawnego opiekuna na podstawie zawartej umowy, ustalany był 

jako iloczyn drogi z miejsca zamieszkania i z powrotem w kilometrach oraz stawki za l km 

przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm2 - tj. 0,8358 zł. 

 

Zgodnie z zapisami w/w ustawy – zwrot będzie ustalany wzorem: 

koszt = (a-b) * c * d/100 

gdzie: a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca 

pracy, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu, 

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych 

producenta pojazdu. 

 

Średnia cena paliw została ustalona na podstawie średniej ceny paliw z dnia 16 grudnia 2019r. ze 

stacji benzynowych funkcjonujących na terenie Gminy Żabia Wola, tj. na Stacji Paliw Orlen 4509, 

Przeszkoda 17 oraz Stacji Paliw Orlen 4510, ul. Warszawska, 96-321 Huta Żabiowolska. 

 

 


