
UCHWAŁA NR XXIII/168/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów 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 2020r. 
poz. 713 t.j.) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 t.j.) Rada 
Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące średnie ceny jednostki paliwa obowiązujące w Gminie Żarów na rok szkolny 
2020/2021: 

1) oleju napędowego - 4,46 zł za 1 litr; 

2) benzyny - 4,70 zł za 1 litr; 

3) gazu LPG - 2,14 zł za 1 litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie

Art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów, o których mowa w art. 39 ust. 4 Prawa oświatowego do szkół. Przepis określa wzór
na obliczanie kosztów jednorazowego przewozu, a jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały,
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja paliwa, której ceny za 1 litr paliwa na dzień 14 sierpnia
2020r. wyniosły:

a) benzyna 95 - 4,52 zł za 1 litr,

b) benzyna 98 VERVA- 4,87 zł za 1 litr,

c) olej napędowy - 4,39 zł za 1 litr,

d) olej napędowy VERVA - 4,53 zł za 1  litr,

e) gaz LPG - 2,14 zł za 1  litr.

Do uchwały przyjęto średnie ceny paliwa za 1 litr.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461 t.j.), ”Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia (...)".

Jednak na podstawie ust. 2 ww artykułu - „W uzasadnionych przypadkach akty normatywne (...) mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym".

Mając na uwadze powyższe oraz konieczność dowozu dzieci przez rodziców od dnia 1 września, wprowadzono
w uchwale zapis obowiązywania uchwały od dnia 1 września 2020r.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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