UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów
na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów na rok szkolny 2022/2023
w następującej wysokości:
1) benzyna bezołowiowa - 7,95 zł za litr;
2) olej napędowy - 7,50 zł za litr;
3) LPG - 3,61 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Naja
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Uzasadnienie
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hrubieszów
na rok szkolny 2022/2023
Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:
1) w przypadku dzieci niepełnosprawnych 5 i 6 letnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym, którym ze względu na posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odroczono
obowiązek szkolny (do 9 lat) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie
art. 127 ustawy Prawo oświatowe – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej lub najbliższej szkoły ponadpodstawowej (zależnie od rodzaju
niepełnosprawności, maksymalnie do 21 roku życia);
3) w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, którzy
spełniają
obowiązek
szkolny
lub
obowiązek
nauki
poprzez
udział
w zajęciach
rewalidacyjnowychowawczych, a także w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (maksymalnie do 25 roku
życia).
Zgodnie z art. 39a w/w ustawy obowiązki te gmina spełnia poprzez:
1) zorganizowanie we własnym zakresie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
2) zwrot rodzicom kosztów przewozu.
Wysokość zwrotu określa się zgodnie ze wzorem zdefiniowanym w art. 39a ust. 2 ustawy, gdzie jednym
z elementów jest tzw. „średnia cena jednostki paliwa w danej gminie”.
Art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe obliguje radę gminy do określania, w drodze uchwały,
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny.
Ceny jednostek paliwa zaproponowane w przedmiotowym projekcie uchwały stanowią średnią
arytmetyczną cen paliwa dostępnego na stacjach benzynowych na terenie miasta, weglug stanu na dzień
7 czerwca 2022 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Imię i nazwisko, stanowisko

Data

Podpis

RADOSŁAW SZKUDZIŃSKI
Sporządził (a):

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Naczelnik Wydziału
Oświaty i Kultury
MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

nie dotyczy
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Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

Uzgodniono ze Skarbnikiem
(gdy projekt aktu związany jest
z koniecznością wydatkowania środków
z budżetu):

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta
MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta
MARTA MAJEWSKA

Zatwierdzono przez Burmistrza:
Burmistrz Miasta
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