
UCHWAŁA NR XII/110/20
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu 
rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

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, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Miasto Chełmża w roku szkolnym 2019/2020 
w następującej wysokości:

1) w przypadku oleju napędowego 5,07 zł za litr;

2) w przypadku benzyny 5,15 zł za litr;

3) w przypadku autogazu 2,16 zł za dm3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/110/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia

średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Miasto Chełmża w zakresie zwrotu rodzicom kosztów

dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w

roku szkolnym 2019/2020.

Przepis art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, który obowiązuje od dnia 3 grudnia 2019 r. nałożył

na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na

każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny te stanowią podstawę obliczenia

zwracanych rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców

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

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

W celu obiektywnego ustaleniem ceny paliwa na terenie naszej gminy posiłkowano się publikacją

BM Reflex www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw, gdzie zamieszczono średnią cenę paliw w Polsce w podziale na

miesiące.

L.P. Nazwa
paliwa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. ON 5,00 4,99 5,09 5,16 5,18 5,13 5,09 5,01 5,00 4,94 5,01 5,06
2. E95 4,76 4,74 4,84 5,20 5,23 5,21 5,17 5,09 4,97 4,93 4,92 4,94
3. E98 5,10 5,07 5,16 5,49 5,52 5,51 5,48 5,40 5,30 5,26 5,24 5,26
4. LPG 2,28 2,15 2,16 2,25 2,26 2,17 2,10 1,98 1,97 1,97 2,15 2,38

Na podstawie powyższej tabeli roczna średnia cena paliw wynosi dla:

ON - 5,06 zł/l

E95 - 5,00 zł/l

E98 - 5,32 zł/l

LPG - 1,99 zł/dm3

Średnie ceny paliw w gminie Miasto Chełmża na dzień 12 grudnia 2019 r. w oparciu o dane z

następujących punktów sprzedaży :Orlen ul. Chełmińskie Przedmieście 2, Stacja Paliw ul. Dworcowa 18a,

Stacja paliw ul. Dworcowa 30 wynosiły:

ON - 5,07 zł/l

Pb95 - 4,96 zł/l

Pb98 - 5,33 zł/l

LPG - 2,32 zł/dm3.

W związku z tym, iż ceny paliw z chełmżyńskich stacji benzynowych zbliżone są do

średniorocznych cen paliw w Polsce, proponuje się sumę grudniowej ceny paliwa w mieście i średnioroczną

cenę paliwa w Polsce czyli iloraz dwóch cen jako wyznacznik średniej ceny paliwa na terenie gminy Miasta

Chełmży t,j.:

Id: E4BFCFAF-48BF-48D1-BACF-7CE244AEB02A. Podpisany Strona 1



ON - 5,07 zł/l

Pb 95, 98 - 5,15 zł/l

LPG - 2,16 zł/dm3.
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