UCHWAŁA NR XVIII/184/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów 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. 506 ze zm.) w związku z art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustala się średnie ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020
w następujących wysokościach:
1) Olej napędowy: 5,05 PLN za 1 litr,
2) Benzyna bezołowiowa: 5,04 PLN za 1 litr,
3) Autogaz LPG: 2,17 PLN za 1 litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie
dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego czy szkoły albo zwrot kosztów przejazdu
ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) a rodzicami.
Średnie ceny poszczególnych paliw zostały ustalone w drodze badania rynku w dniu 25
listopada 2019 roku wykonanego przez Straż Miejską w Mikołowie na 10 stacjach paliw
zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów.
Art. 39a dodany ustawą z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248), która weszła w życie 3 grudnia 2019 roku, określa
sposób rozliczenia kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, który powinien
być obliczany według 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 do miejsca zamieszkania lub miejsca
pracy, i z powrotem,
b

-

liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica

do miejsca pracy i z powrotem, 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.
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie - zgodnie z art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
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