
Druk nr 345 

 

 

Uchwała Nr XLIV/…../2022 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia … sierpnia 2022r. 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 
1082 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, w wysokości: 

1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 7,73 zł 
2. Olej napędowy ON – 7,52 zł 
3. LPG – 3,45 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
z dniem 1 września 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIV/…../2022 
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia ………………. 2022r. 

 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2022/2023. 

 
Na podstawie przepisów wynikających z ustawy – Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest między 
innymi: 
- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się w formie 
kształcenia specjalnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej 
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, a także w stopniu głębokim 
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. 
Zakreślone wyżej obowiązki gmina może spełniać przez zorganizowanie bezpłatnego transportu  
i opieki bądź poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu. 
Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 
1082 ze zm.), aby dokonać zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest określenie kwoty 
średniej ceny jednostki paliwa, właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. 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 z dwóch stacji paliw znajdujących się 
na terenie Gminy Rydzyna  wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa, która będzie obowiązywała w 
roku szkolnym 2022/2023. Ze względu na dużą dynamikę cen paliw, przy ustalaniu jej średniej ceny 
wzięto pod uwagę ceny z dwóch ostatnich okresów w roku 2022r., tj. z 1 czerwca oraz  
1 lipca br.  

  
 

Data Pb 95 ON LPG 

1.06.2022 r 7,62/7,72 7,14/7,20 3,45/3,47 

1.07.2022 r. 7,77/7,79 7,86/7,88 3,43/3,43 

Średnia cena jednostek paliwa właściwego dla 
danego pojazdu 

7,73 zł 7,52 zł 3,45 zł 

 


