UCHWAŁA NR XXXIII/52/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ) oraz 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustalam średnią cenę jednostki paliw w Gminie Krzyżanowice na rok szkolny 2021/2022
w wysokości:
a) PB 95 – 5,27 zł,
b) ON – 5,25 zł,
c) LPG – 2,35 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Śląskiego.

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe obowiązkiem gminy jest:
1)Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 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, 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.
Zgodnie z art. 39a obowiązki dotyczące transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży
i uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej wg
wzoru podanego w Ustawie Prawo Oświatowe. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy
rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Na terenie Gminy Krzyżanowice funkcjonują dwie stacje paliw:
1. Stacja paliw PKN Orlen ul. Bogumińska 7a, 47- 460 Chałupki,
2. Stacja paliw Jarosz ul. Tworkowska 74, 47- 450 Krzyżanowice.
Dnia 22 czerwca 2021 r. wystosowano pismo z prośbą o podanie średniej ceny paliwa w okresie
ostatnich trzech miesięcy. Uzyskano następujące informacje w odpowiedzi:
a)Stacja Paliw PKN Orlen: BP95 – 5,36 zł, ON – 5,34 zł, LPG – 2,35 zł;
b)Stacja Paliw Jarosz: BP95 – 5,1833 zł, ON – 5,1533 zł, LPG – nie prowadzą sprzedaży.
Na podstawie powyższych danych obliczono średnią cenę paliw:
BP95 – 5,27 zł,
ON – 5,25 zł,
LPG – 2,35 zł.
Podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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