
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki paliwa w mieście Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 39a 
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 
poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w mieście Opolu w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na 
poziomach:

1) Paliwo ON – średnia cena 4,96 zł;
2) Paliwo E95 – średnia cena 4,93 zł;
3) Paliwo E98 – średnia cena 5,30 zł;
4) Gaz LPG – średnia cena 2,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości średniej ceny jednostki

paliwa w mieście Opolu.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe „obowiązkiem gminy jest zapewnienie

niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem

przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do

najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania

przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka

i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem) burmistrzem, prezydentem

miasta), a rodzicami, jeżeli odwożenie zapewniają rodzice”. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo

Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248), art. 39a ust. 3 nakłada na gminę, obowiązek określenia w

drodze uchwały ceny jednostki paliwa w gminie, która posłuży do wyliczenia kwoty zwrotu

kosztów dowozu dzieci do szkoły rodzicom organizującym transport we własnym zakresie.

Zmiana sposobu obliczania kwoty należnej rodzicom za dowóz dzieci do

szkoły/przedszkola nie wpływa na wzrost wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Dowóz

dzieci do szkół i przedszkoli”.

Projekt uchwały przygotowała:
Jolanta Kurtyka
Kierownik Analiz Oświatowych
w Wydziale Oświaty
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