
            Projekt 
UCHWAŁA NR… /…/21 

                                                     RADY MIASTA i GMINY WISKITKI 
  

z dnia .. czerwca  2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 

2021/2022 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378; Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) w związku z  art. 
39a ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz. 
1378; Dz. U. z 2021 r. poz. 4 i poz. 619) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje: 

§  1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w wysokości: 

1) olej napędowy ON -  5,25 zł/l 
2) olej napędowy ON BO Gold/Verva –  5,40 zł/l  
3) benzyna  PB 95 -  5,26 zł/l  
4) benzyna Verva 98 – 5,62 zł/l 
5) gaz LPG – 2,34 zł/l 

§  2. Ceny, określone w ust. 1 służyć będą do obliczania kwoty zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice. 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki. 

§  4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisem art. 39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zwrot 
rodzicom kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego odbywa się na podstawie wzoru, w 
którym  jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Art. 39a ust. 3 Prawa 
oświatowego stanowi, iż średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 
gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej jednostki paliwa  
w gminie na rok szkolny 2021/2022 przyjęto ceny paliw, które obowiązywały w dniu 9 czerwca 
2021 r. na stacjach paliw funkcjonujących w gminie Wiskitki.  

  Sposób ustalenia średnich cen paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022: 
Lp. Nazwa stacji paliw 

działająca na terenie 
gminy Wiskitki 

Jednostka paliwa Cena za 1 l paliwa  
w dniu 9 czerwca 2020 r. 

1. Stacja Paliw AVIA  
Port Wiskitki Sp. z o.o.  
ul. Guzowska 35,  
96-315 Wiskitki 

1. ON  
2. ON BO Gold 
3. PB 95 
4. PB 98 
5. LPG 

1. 5,21 zł 
2. 5,31 zł 
3. 5,19 zł 
4. - 
5. 2,35 zł 
 

2. Stacja Paliw Orlen 
Aleksandrów 
96-317 Guzów 

1. ON 
2. ON Verva 
3. PB 95 
4. PB 98 
5. LPG 

1. 5,29 zł 
2. 5,49 zł 
3. 5,32 zł 
4. 5,62 zł 
5. 2,32 zł 

Średnia cena paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022: 

1. ON – 5,25 zł/l 

2. ON BO Gold/Verva – 5,40 zł/l 

3. PB 95 – 5,26 zł/l 

4. PB 98 Verva – 5,62 zł/l 

5. LPG –  2,34 zł 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi                              
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy 
Wiskitki.  

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia 
średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022 


