UCHWAŁA NR XVII/282/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) i art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.), po przeprowadzeniu analizy ceny jednostki paliwa w gminie oraz w gminach
ościennych
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2019/2020 w następującej
wysokości:
- Olej napędowy (ON): 5,07 zł
- Etylina (E): 4,97 zł
- Gaz (LPG): 2,14 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek
Jednym z obowiązków gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.
Obowiązek ten jest również spełniany poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży
uczniów oraz rodziców na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem, a rodzicami.
Dokonana ustawą z dnia 16 października 2019 r., nowelizacja Prawa Oświatowego określiła sposób zwrotu
kosztów jednorazowego przewozu. Kwota zwracana rodzicom będzie obliczana na podstawie wzoru
matematycznego zapisanego w art. 39a ust. 2 ww. ustawy:
"2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej wg wzoru:

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 lub miejsca pracy i z powrotem,
b - liczba kilometrów drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem,
jeżeli nie wykonałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu wg danych
producenta pojazdu."
Zgodnie z postanowieniami art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego "średnią cenę jednostki paliwa w gminie
określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w
gminie."
Średnia cen paliw w zł ustalona w oparciu o jednostkowe ceny paliwa w danym miesiącu.
rodzaj paliwa

X 2019

XI 2019

XII 2019

I 2020

średnia cen

Olej napędowy
(ON)

5,0 zł

4,98 zł

5,11 zł

5,16 zł

5,07 zł

Etylina (E)

4,98 zł

4,95 zł

4,95 zł

4,99 zł

4,97 zł

Gaz (LPG)

1,99 zł

2,15 zł

2,09 zł

2,32 zł

2,14 zł

Ceny do powyższej kalkulacji pochodziły z dwóch stacji paliw, znajdujących się na terenie gminy Toszek, a
w przypadku gazu ze stacji znajdującej się w gminie Wielowieś.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione ze względu na nowelizację Prawa oświatowego oraz uzyskanie podstawy
dla zawierania nowych umów pomiędzy Burmistrzem i rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do
szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych, w przypadku złożenia stosownego
wniosku.
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