
DRUK NR 12/XXXVII 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4, poz. 619), uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022: 

1) w przypadku oleju napędowego - ON na 5,03 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny  - Pb 95 na 5,12 zł za litr; 

3) w przypadku benzyny  - Pb 98 na 5,47 zł za litr; 

4) w przypadku gazu   - LPG na 2,49 zł za dm3. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.
poz. 910 ze zm.), zwrot rodzicom i opiekunom kosztów przewozu dziecka i rodzica bądź opiekuna
oblicza się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w
gminie. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę paliwa w gminie określa
na każdy rok szkolny w drodze uchwały rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w
danej gminie.

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku paliw, po dużych spadkach cen w 2020r.,
pośrednio związanych z okresem pandemii i ustabilizowaniu się cen na przełomie kwietnia
i maja 2021r., do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino na rok szkolny
2021/2022 przyjęto ceny paliw: benzyny, oleju napędowego i autogazu ze stacji paliw
znajdujących się na terenie gminy Gryfino, z losowo wybranych dni, obejmujących okres
od 01 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
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