
Proiekt

zdnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Miescie Piotrkow Trybunalski
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Okresla si? srednie ceny jednostek paliwa w Miescie Piotrkow Trybunalski na rok szkolny 2020/2021:
a) benzyna bezolowiowa 95 - 4,00 zl za litr
b) olej nap?dowy - 4,00 zl za litr
c) gaz LPG - 1,58 zl za litr

§ 2. Ustalona srednia cena jednostki paliwa obowi^zuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.

RADCAi WHY

Rafat Gnywecz KIEROWNIK 
Referatu Edukacji

RadosldwfcR^''

, WiCEPRi^.tDkNf MIASTA 
bunetskiego

INSPECTOR
. >kHf!

Strona 1-D698-4C84-A49D-A0D8F2047C85. Projekt hdewekmId: 98663C 
Marta

O r*
Anririki Kacoerekva



. UZASADNIENIE

do Uchwaly Nr 72020 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
........................................2020 r.z dnia,

w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Miescie Piotrkow Trybunalski
na rok szkolny 2020/2021

Przepis art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oswiatowe oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248) reguluje sposob realizacji 

obowi^zku dowozu niepelnosprawnych dzieci do placowek oswiatowych oraz zasady zwrotu rodzicom 

kosztow przewozu dzieci, mlodziezy i uczniow do szkol. Okresla tez wzor na obliczenie kosztow 

jednorazowego przewozu (art. 39a ust. 2). Jedn^ ze skladowych wzoru jest srednia cena jednostki paliwa 

w danej gminie dla danego pojazdu.

koszt — (a—6)*c*—100
gdzie:

a - liczba kilometrow przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziatu 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, osrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoty podstawowej albo szkoty ponadpodstawowej, a takze 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 

b - liczba kilometrow przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, jezeli nie wykonywatby przewozu, o ktorym mowa w lit. a, 

c - srednia cena jednostki paliwa w danej gminie wtasciwego dla danego pojazdu, 

d - srednie zuzycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrow dla danego pojazdu wedlug danych 

producenta pojazdu.

W mysl art. 39a ust. 3 ustawy - Prawo oswiatowe, sredni^ cen^ jednostki paliwa w gminie okresla 

na kazdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwaly, uwzgl^dniaj^c ceny jednostki paliwa w gminie. 

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonuje kilkanascie stacji benzynowych.

W dniu 25 maja 2020 r. srednie ceny paliw wynosily:

- benzyna bezoiowiowa: 3,99 zl - 4,08 zl za litr

- olej nap^dowy: 3,99 - 4,08 zl za litr

- gaz LPG: 1,57 zl - 1,58 zl za litr

W zwigzku z powyzszym podj^cie uchwaly nalezy uznac za zasadne.
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