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Uchwała Nr XXXV/246/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów  na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39a  ust. 3 ustawy z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje, w Gminie Popielów na rok szkolny 
2021/2022, w następującej wysokości: 

1) olej napędowy - 5,34 zł; 

2) gaz - 2,32 zł; 

3) benzyna - 5,42 zł. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 
gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Średnia cena jednostki paliwa stanowi jeden z elementów wpływających na wysokość kwoty zwrotu 
kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Określana przez organ 
stanowiący średnia cena jednostki paliwa ustalana jest na każdy rok szkolny, z tego względu należy 
przygotować projekt uchwały odpowiednio wcześniej, aby przed dniem 1 września 2021 r. możliwe było 
zawarcie umów uwzględniających nową stawkę. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto średnie ceny 
paliw: gazu, oleju napędowego i benzyny wg danych z dni 14 i 18 maja 2021 r. 

Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny: Pb95 i Pb98. 

Średnią cenę oleju napędowego wyliczono ze śrdenich cen dwóch rodzajów oleju napędowego. 

W Gminie Popielów jest jedna stacja paliw sieci ORLEN położona w Popielowie. Średnią cenę paliwa 
ON oraz Pb uzyskano na podstawie danych fotograficznych z dni 14 i 18 maja 2021 r. Na ww. stacji 
nie jest prowadzona sprzedaż gazu (LPG) wobec czego średnią cenę uzyskano ze stacji na terenie 
sąsiedniej gminy Dobrzeń Wielki, na podstawie danych fotograficznych z dni 14 i 18 maja 2021 r. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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