
UCHWAŁA NR XLI/282/2021 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia 
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Krośnice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2021.1372) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U.2021.1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Krośnice wg cen 
obowiązujących na stacjach paliw w Gminie Krośnice: 

1) LPG - 2,70 zł/dm3, 

2) benzyna - 5,75 zł/1, 

3) olej napędowy - 5,40 zł/l. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu 
kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki paliwa, 
właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w 
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w 
gminie. 

 
Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa pozyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie 
Gminy Krośnice (Stacja Paliw LOTOS, ul. Kolejowa 20, 56-320 Krośnice; Stacja Paliw Moya, 
Wierzchowice, ul. Parkowa 18, 56-320 Krośnice), wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa, która będzie 
obowiązywała w roku szkolnym 2021/2022.  
 
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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