
UCHWAŁA NR XXXIV/240/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 
2021/2022 

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

§ 1.  
Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2021/2022 

w wysokości: 
1. benzyna – 5,09/1L, 
2. olej napędowy – 5,04/1L, 
3. gaz LPG - 2,47/1L. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
        Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
        Mariola Kadrzyńska - Siwek
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UZASADNIENIE

UCHWAŁY Nr XXXIV/240/21 -PROJEKT-

RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek
na rok szkolny 2021/2022

W art. 39a ust.1 i 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910

ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 03.12.2019 r., ustawodawca określił wzór, w oparciu,

o który oblicza się zwrot kosztu jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców

we własnym zakresie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust. 4

tej ustawy . Zgodnie z tym przepisem  od  liczby  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, odejmuje się liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi

z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu

dziecka niepełnoprawnego. Uzyskaną w ten sposób wartość mnoży się przez średnią cenę jednostki

paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, oraz iloraz średniego zużycia paliwa

w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie właściwej dla danego pojazdu,

ustawodawca przypisał do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 39a ust. 3 u.p.o., średnią cenę

jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały,

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Należy uznać, że kalkulacja tej ceny uwzględnia

wysokość cen na stacjach paliw mających siedzibę na terenie gminy, jak również rodzaj paliwa

(benzyna, olej napędowy, gaz LPG).

W tym celu zasięgnięto informacji o aktualnych cenach paliw w dniu 29.04.2021r. ze

stacji benzynowych w mieście Turku i za pomocą średniej arytmetycznej ustalono stawkę ceny

jednostkowej, która wynosi: benzyna – 5,09/1L , olej napędowy – 5,04/1L , gaz LPG – 2,471L.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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