
UCHWAŁA NR XXIX/311/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek 
w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 
559 ze zm.) w związku z art.39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI 229/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek w roku szkolnym 2021/2022, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek, w roku szkolnym 2021/2022: 

1) w przypadku oleju napędowego w wysokości: 6,89 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny w wysokości: 6,50 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu w wysokości: 3,63 zł za litr.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Uzasadnienie
. 

 Na podstawie art 39a ust. 3 Prawa oświatowego Rada Gminy ustala średnie ceny jednostek paliwa, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie, na podstawie których dokonywane będą zwroty rodzicom 
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice. 

W uchwale podjętej w dniu 10 sierpnia 2021r. określone zostały następujące średnie ceny jednostek paliwa: 

1) olej napędowy – 5,19 zł 

2) benzyna – 5,41 zł 

3) autogaz – 2,41 zł. 

 Ceny paliw stanowią jeden z czynników wpływających na wysokość zwrotu kosztów rodzicom samodzielnie 
dowożących swoje niepełnosprawne dzieci do szkół i przedszkoli. 

 Od momentu wejścia w życie ww. uchwały do chwili obecnej ceny paliw w całym kraju znacząco wzrosły. 

 Do aktualizacji średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 przyjęto średnie ceny paliw: 
autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od 01.03.2022 r. do 24.03.2022 r. na terenie Gminy 
Wierzbinek. 

 Mając na uwadze powyższe kwestie podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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