UCHWAŁA NR XXII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2020/2021
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) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 910) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Lądek-Zdrój, w roku szkolnym 2020/2021:
1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 4,37 zł za litr;
2) w przypadku benzyny określa się na: 4,53 zł za litr;
3) w przypadku autogazu określa się na: 2,16 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020
r., poz. 910) zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, następuje na
zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a
rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Koszt dowozu przez rodzica ustalany jest
według wzoru określonego w art. 39a ust. 2 ww. ustawy. Jednym z czynników w tym wzorze jest
średnia cena paliwa w gminie, którą określa rada gminy na każdy rok szkolny.
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 określono na podstawie
ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia
08.09.2020 r., sprzedawanych na stacji benzynowej funkcjonującej w Gminie Lądek-Zdrój.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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