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UCHWAŁA NR XXXIII/     /2021 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek 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 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

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

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,16 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny określa się na: 5,25 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu określa się na: 2,41 zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 wynika 
z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży 
i uczniów niepełnosprawnych we własnym zakresie albo przez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków 
rewalidacyjno – wychowawczych realizują rodzice. 

Zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, 
w którym jednym z czynników jest średnia cena jednostki paliwa w gminie. Zgodnie 
z art. 39 a ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 
gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Podjęcie uchwały w czerwcu 2021 r. podyktowane było tym, że zgodnie z zapisem art. 39a ust. 5, Wójt zawiera 
z rodzicami umowę na zwrot kosztów przewozu w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie 
i opiekę zapewniają rodzice. Z uwagi na sezon wakacyjny (1 sesja Rady Gminy Cisek w okresie lipiec – 
sierpień) i fakt, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego należało podjąć odpowiednie kroki w stosownym momencie. 

Sytuacja na rynku paliw obecnie jest bardzo dynamiczna. Ceny paliw stale rosną i stawki określone w uchwale 
z dnia 30.06.2021 r. dość mocno odbiegają od tych, które obowiązują obecnie na stacjach paliw. Uznano za 
zasadne zaktualizowanie cen paliw. 

Sposób ustalenia średnich cen jednostki paliwa w Gminie Cisek – pismo z PUH GROTRANS B&B 
GROEGER SP.J w Roszowickim Lesie z dnia 27.08.2021 r. w sprawie średnich cen paliw w miesiącu czerwcu, 
lipcu i sierpniu 2021 r. na stacji benzynowej w Roszowickim Lesie, jedynej stacji paliw w Gminie Cisek.
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