
UCHWAŁA NR XIV/111/2019
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie : określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotniki Kujawskie na rok  szkolny 
2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, poz. 1680, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248)  uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostkową paliwa w Gminie Złotniki Kujawskie na rok szkolny 2019/2020 
w wysokości:

a) benzyna – 5,03 zł/litr;

b) ojej napędowy – 5,11 zł/litr;

c) LPG  - 2,30 zł/litr

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Weber
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UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z
niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania
przedszkolnego lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub
szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie
zawartej między wójtem a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub
opiekunowie.
Jednocześnie dotychczas nie było jednolitych kryteriów, na których podstawie samorząd
zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie
ponoszą, dowożąc niepełnosprawne dziecko do szkoły.
Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, których
rodzice zdecydowali o samodzielnym dowozie, wypłacany jest w wysokości nie większej jak
stawki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z
2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
Zgodnie z przyjętą nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na
podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem i
placówką. Przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki
leżącej na drodze, którą jadą do pracy, którą podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili (w
tych przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał), od przypadków, w których
dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów (w
tych przypadkach zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów). Liczba kilometrów
będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym
dowożone jest dziecko. Zgodnie z ust. 39 a zmienianej ustawy średnią jednostkową cenę paliwa na
terenie danej gminy określi Rada Gminy.
Cena paliwa wskazana w uchwale została uśredniona na podstawie cen obowiązujących na dwóch
stacjach funkcjonujących na terenie gminy na dzień 02 grudnia 2019 r.
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