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RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia … września 2021r.
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wschowa na rok szkolny
2020/2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 910), Rada Miejska we Wschowie
uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w wysokości:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj paliwa
benzyna bezołowiowa Pb 98
benzyna bezołowiowa Pb 95
olej napędowy ON
paliwo gazowe LPG

Cena paliwa
4,66
4,41
4,37
1,96

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Knaflewska- Walkowiak

UZASADNIENIE
Stosownie do treści art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy
jest:
1) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom
objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego.
2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo
oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Obowiązek ten realizowany jest poprzez zorganizowanie przez Gminę Wschowa bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów albo poprzez zwrot
rodzicom kosztów przewozu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Dotychczasowy
zwrot koszt przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, realizowany był na zasadach
określonych w umowie między Burmistrzem a rodzicami.
Zgodnie z zapisem art. 39a w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na
każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa
w gminie.
Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa pozyskanych ze stacji paliw znajdujących
się na terenie Gminy Wschowa na dzień 1 września 2020 r. wyznaczono średnią cenę
jednostek paliwa, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2020/2021.
Dotychczas obowiązujące regulacje zostały tylko doprecyzowane, a środki na ten cel od lat
ujmowane są w budżecie Gminy Wschowa w dz.801, rozdz. 80113.
Mając na względzie powyższe wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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