
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021/2022 

 

Obowiązek dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 

oświatowych gmina może spełniać poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki  

w czasie przewozu we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

Zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka/ucznia i rodzica, zgodnie art. 39a ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910  

z późn. zm.), odbywa się w wysokości określonej wg wzoru, w którym jednym z czynników jest 

średnia cena jednostki paliwa w gminie.  

Zgodnie z art. 39a ust. 3 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. 

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Zawadzkie ustalono na podstawie średniej ceny 

następujących jednostek paliwa: benzyny bezołowiowej 95, benzyny bezołowiowej 98,  

oleju napędowego i gazu LPG, obowiązujących w okresie ostatnich trzech miesięcy  

tj. od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie 

gminy Zawadzkie, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Rodzaj paliwa  

STACJA PALIW Średnia 

cena 

jednostki 

paliwa  

w gminie 

„AVIA”,  
ul. Świerklańska 2a, 

Zawadzkie 

 

„ORLEN”, 
ul. Opolska 59, 

Zawadzkie 

„EJK”,  
ul. Opolska 17, 

Żędowice 

„SLOVNAFT 

PARTNER”, 
ul. Opolska 2c, 

Zawadzkie 

benzyna 

bezołowiowa 95 

4,99 zł/l - * 5,04 zł/l 5,05 zł/l 5,03 zł/l 

benzyna 

bezołowiowa 98 

- - * 5,34 zł/l 5,38 zł/l 5,36 zł/l 

olej napędowy 4,96 zł/l 

 

- * 5,04 zł/l 4,97 zł/l 4,99 zł/l 

gaz LPG 2,44 zł/l - * 2,50 zł/l 2,40 zł/l 2,45 zł/l 
 

*brak możliwości udzielania informacji innym podmiotom poza firmą PKN ORLEN. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 10 czerwca 2021 r.  


