
UCHWAŁA NR XXX/197/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Chełmża na rok szkolny 2020/2021. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Chełmża na rok szkolny 
2020/2021: 

1) olej napędowy – 4,26 zł za litr; 

2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4,39 zł za litr; 

3) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 4,76 zł za litr; 

4) gaz LPG – 2,09 zł za litr. 

§ 2.  Średnie ceny jednostek paliwa obowiązują do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 4.    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełmża na rok szkolny
2020/2021 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych realizują rodzice.

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 910), który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r., zwrot rodzicom kosztów przewozu
dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena
paliwa w gminie.

Powołany art. 39a ust 3 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuję radę gminy do określenia w
drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając
ceny jednostkowe paliwa w gminie.

W Gminie Chełmża ustala się średnie ceny paliwa w następujący sposób:

Stacje benzynowe na
terenie Gminy Chełmża

Cena na dzień
Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Olej napędowy Pb 95 Pb 98
Gaz
LPG

Stacja paliw Browina
Sp. z o.o. Sp. kom.

Browina 100
87-140 Chełmża

01.06.2020 4,19 4,19 4,69 1,99

15.06.2020 4,29 4,39 4,69 2,09

30.06.2020 4,29 4,59 4,89 2,19

Średnia cena: 4,26 4,39 4,76 2,09

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.
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