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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów 
w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 910, zm. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się następujące średnie ceny jednostki paliwa obowiązujące w Gminie Namysłów w roku 
szkolnym 2021/2022: 

1) oleju napędowego - 5,31 zł za 1 litr; 

2) benzyny  - 5,40 zł za 1 litr; 

3) autogazu LPG - 2,18 zł za 1 litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego 
transportu do szkoły i opieki w czasie przewozu uczniom niepełnosprawnym. Gmina spełnia ten obowiązek między 
innymi poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 
a rodzicami. 

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu ustalany jest według wzoru. Jednym z jego czynników jest średnia 
cena jednostki paliwa w gminie, którą na każdy rok szkolny określa rada gminy w drodze uchwały. 

Do określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 przyjęto średnie ceny paliw: 
oleju napędowego, benzyny i autogazu LPG obowiązujące w dniu 10.06.2021 r u dostawców paliw z terenu Gminy 
Namysłów. 

Aktualnie średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021 określa Uchwała 
Nr 286/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2020/2021. Niezbędne jest zatem podjęcie 
nowej uchwały, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2021/2022, a która znajdzie zastosowanie do umów 
zawieranym pomiędzy Burmistrzem a rodzicami, którzy sami będą dowozić dzieci do jednostek oświatowych 
w roku szkolnym 2021/2022. 

Projektodawca: Burmistrz 
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