
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 NR 136/XVI/2020  

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków 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 ze zm.) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 910 ze zm.), Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2020/2021 
w kwotach: 

1) za 1 litr benzyny (95) – 4,65 zł 

2) za 1 litr benzyny (98) – 5,16 zł 

3) za 1 litr oleju napędowego – 4,80 zł 

4) za 1 litr gazu LPG – 2,07 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo oświatowe
– dodano art. 39 a, zawierający przepisy określające sposób – wzór matematyczny obliczania
kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły lub przedszkola, które są
zwracane rodzicom.
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 (burmistrzem, prezydentem miasta) 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 placówki.
Zgodnie z przyjętą nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na
podstawie wzoru matematycznego. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa
(zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. Cenę paliwa w
danym roku szkolnym, zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, ustala rada gminy na
podstawie średniej ceny danego rodzaju paliwa na terenie gminy, co niniejszym Rada Gminy
Smyków czyni.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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