
UCHWAŁA NR XVIII/148/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytom Odrzański na rok szkolny 
2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1082) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa za litr w Gminie Bytom Odrzański na rok szkolny 2021/2022 
w wysokości: 

1) olej napędowy - 5,51 zł. 

2) benzyna - 5,77 zł. 

3) autogaz - 2,88 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały dot. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytomiu Odrzański na rok szkolny 
2021/2022 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów 
dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę 
realizują rodzice. 

Zgodnie z art.39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. ustawy Prawo Oświatowe zwrot rodzicom kosztów 
przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru matematycznego, 
w którym jednym z elementów jest średnia cena paliwa w gminie. Z kolei w art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo 
Oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto średnie ceny 
paliw: oleju napędowego i benzyny z dni: 1 sierpnia, 16 sierpnia i 31 sierpnia 2021 roku z jedynej stacji 
paliw znajdującej się na terenie Gminy Bytom Odrzański. 

Średnią cenę autogazu, z uwagi na brak tego asortymentu na w/w stacji, ustalono w oparciu 
o ceny gazu na stacjach paliw w Nowej Soli w dniu 30 sierpnia 2021 roku.
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