UCHWAŁA Nr XIX/148/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Działdowo, w roku szkolnym 2019/2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz.506 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz 1148 ze zm.)
Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Po uwzględnieniu cen jednostek paliwa w gminie, określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie
Działdowo w roku szkolnym 2019/2020 w następujących wysokościach:
1) benzyna bezołowiowa - 4,94 zł/litr,
2) olej napędowy - 5,24 zł/litr,
3) gaz płynny - 2,34 zł/litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Wasiak

UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Działdowo na rok szkolny
2019/2020 związane jest ze zmianą przepisów dotyczących zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych
dzieci do placówek oświatowych, jeśli dowóz ten realizują rodzice.
Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz 1148 ze zm.), który wszedł
w życie 3 grudnia 2019 r. zwrot kosztów dowozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru,
w którym jednym z czynników jest średnia cena jednostki paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39 a ust. 3
ustawy Prawo oświatowe średnią cenę paliwa określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, uwzględniając
ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 przyjęto średnią
arytmetyczną cen paliw jakie obowiązywały w dniach 15 i 17 stycznia 2020 r.
funkcjonujących na terenie gminy Działdowo.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

na stacjach paliw

