
Projekt

z dnia  10 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 
2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, w roku szkolnym 2019/2020:

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,11 zł za litr;

2) w przypadku benzyny określa się na: 4,98 zł za litr;

3) w przypadku autogazu określa się na: 2,40 z za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.
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Uzasadnienie

3 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci
niepełnosprawnych do szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
mającą na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej i z powrotem, a także
przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, które są zwracane
rodzicom/opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne Nowe przepisy mają na celu dostosowanie stanu
prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (S 1/17).

Dotychczas, zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna w związku z dowozem niepełnosprawnego
dziecka do szkoły lub przedszkola były regulowane na zasadach określonych w umowach zawieranych
pomiędzy gminami a rodzicami/prawnymi opiekunami.

Po zmianach, jak poprzednio zasady zwrotu będą regulowane w drodze umów zawieranych pomiędzy
burmistrzem a rodzicami/prawnymi opiekunami. Jednak wysokość kwoty obliczona zostanie wg wzoru
określonego w ustawie:

koszt = (a-b) * c * (d/100) gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej i z powrotem, a także przewozu rodzica
z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy,
jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (ustalana corocznie
w uchwale rady gminy),

d - średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu
kosztów przewozu niezbędne jest ustalenie kwoty średniej ceny jednostki paliwa, właściwego dla danego
pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Średnią cenę jednostek paliwa obliczono na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa obowiązujących
w okresie od 2 do 6 grudnia 2019 r., spisanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie Gminy Mszczonów
(stacja paliw ORLEN i stacja paliw Lotos zlokalizowane w Mszczonowie oraz stacja paliw BP zlokalizowana
w Zbiroży).

Wprowadzone przepisy nie spowodują wzrostu wydatków. Środki na ten cel, co roku ujmowane są
w budżecie w dziale 801 (rozdział 80113).
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