
Projekt 
 
 
 

Uchwała Nr …… 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………… 
 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok 
szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów oraz rodziców. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. 

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 
2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
oraz rodziców: 

1) dla 1 litra benzyny PB 95 – 7,07 zł; 
2) dla 1 litra benzyny PB 98 – 8,09 zł 
3) dla 1 litra oleju napędowego – 7,44 zł; 
4) dla 1 litra gazu propan – butan (LPG) – 3,38 zł. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst 
jedn. Dz.U. 2021 poz.1082 z poźn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo oświatowe, obowiązkiem 
gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 
objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest: 
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do 
najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym uczeń kończy 21 rok życia; 

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo 
oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki  
w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
Powyższy obowiązek realizowany jest poprzez zorganizowanie przez gminę bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów albo poprzez zwrot rodzicom 
kosztów przewozu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Dotychczasowy zwrot koszt 
przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, realizowany był na zasadach określonych  
w umowie między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2248) zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom 
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice. 

Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu kosztu 
jednostkowego przewozu niezbędne jest obliczenie kwoty średniej ceny jednostki paliwa 
właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę 
paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając 
ceny jednostki paliwa w gminie. 

 
Do wyliczenia średniej ceny paliwa w Gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2022/2023 

przyjęto ceny paliwa z dnia 9 sierpnia 2022 roku ze stacji paliw znajdujących się  
na terenie miasta Ustrzyki Dolne: stacja ORLEN, ul. 1 Maja; stacja Auto Test, ul. Kolejowa.  

Cena paliw na ww. stacjach (zł/l): 
 

 

STACJE PALIW w gminie Ustrzyki Dolne PB 95 PB 98 ON LPG 

Stacja paliw Orlen Ustrzyki Dolne,  
ul. 1Maja 

7,09 7,73 7,56 3,39 

Stacja paliw Auto Test, Ustrzyki Dolne,  
ul. Kolejowa 

7,05 8,45 7,32 3,36 

Średnia cena jednostek paliwa 
właściwego dla danego pojazdu 

7,07 8,09 7,44 3,38 


