
UCHWAŁA NR XXXVI/273/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w  Gminie Gać w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 
poz.559.) oraz art. 39a  ust. 3 ustawy  z dnia  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1082 )  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa  się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Gać na rok szkolny 2022/2023                
w następującej wysokości: 

1) dla  oleju napędowego – 7,84zł  za litr; 

2) dla benzyny Pb 95 - 8,09zł za litr 

3) dla benzyny Pb 98 - 8,59zł za litr 

4) dla  gazu płynnego - 3,49zł za litr 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od ukazania się w  Dzienniku Urzędowym         
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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UZASADNIENIE 

          Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wprowadza się zasady 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli,      szkół i placówek 
oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  
Zwrot kosztów ustalany jest w oparciu o liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania dziecka do 
placówki oświatowej oraz średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie właściwej dla danego 
pojazdu i średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 
danych producenta pojazdu.  
Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa                      
na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały. 
Do wyliczenia średniej ceny jednostki poszczególnych paliw silnikowych w roku szkolnym 
2022/2023 przyjęto ceny paliw z dnia 14.06.2022r. 
Na terenie Gminy Gać nie znajduje się stacja paliw, zatem ceny ustalono na podstawie cen stacji  
znajdującej się w sąsiedniej gminie tj. Markowa. 
 
 W związku z powyższym przyjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 
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