UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2016 r.

–

Prawo

oświatowe

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie na rok szkolny 2019/2020
w wysokości:
1) dla 1 litra oleju napędowego – 5,10 zł;
2) dla 1 litra benzyny bezołowiowej – 5,13 zł;
3) dla 1 litra paliwa silnikowego LPG – 2,28 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały określa na każdy rok
szkolny, średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Obliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie dokonano
na podstawie danych pozyskanych z jedynej stacji benzynowej zlokalizowanej na terenie tutejszej
gminy z okresu 1 tygodnia, tj. od dnia 29.11.2019 r. do dnia 05.12.2019 r.
Określenie średniej ceny jednostki paliwa jest niezbędne w celu obliczenia kosztów
jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych, w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
koszt = ( a – b ) * c * d/100
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.
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