UCHWAŁA NR XX/148/2020
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Baranów na rok szkolny 2020/2021, która wynosi:
1. Benzyna PB 95 – 4,54 zł
2. Benzyna PB 98 – 4,82 zł
3. Olej napędowy – 4,60 zł
4. Gaz – 2,05 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Kremer
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/148/2020
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 22 września 2020 roku
Zgodnie z art. 32 ust 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t.j Dz. U z 2020 r. poz.
910) obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu. Gmina
spełnia te obowiązki poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zachodzi konieczność podjęcia przez Radę
Gminy uchwały określającej średnią cenę jednostki paliwa w gminie na rok szkolny w celu zwrotu
rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów przewozu dziecka i rodzica obywa się
na podstawie wzoru, w którym jednym ze składników jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie
właściwego dla danego pojazdu.
Sposób określenia średniej ceny paliwa w Gminie Baranów został ustalony na podstawie średniej ceny
paliwa za miesiąc sierpień 2020 r. na stacjach paliw PKN Orlen zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie
Gminy Baranów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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