
UCHWAŁA NR XX/131/20 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 
2020/2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 
2020/2021: 
a) olej napędowy – 4,25 zł za litr; 
b) benzyna bezołowiowa 95 – 4,18 zł za litr; 
c) benzyna bezołowiowa 98 – 4,52 zł za litr; 
d) gaz LPG – 1,86 za dm3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny w drodze
uchwały rada gminy. W treści uchwały powinny być uwzględnione średnie ceny jednostki paliwa
w gminie.

Przepis ten nie zawiera żadnych wytycznych wskazujących na zasady obliczania średniej ceny
jednostki paliwa. Wskazuje jedynie, że cena średnia uwzględnia ceny jednostki paliwa w gminie.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny
2020/2021, przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95
oraz benzyny bezołowiowej 98, obowiązujące na stacjach paliw znajdujących się na terenie miasta,
w dniu przygotowywania projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Wąbrzeźno, tj. 3 czerwca
2020 r.

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest podjęcie rzeczonej uchwały.

Przewodnicząca Rady
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