
UCHWAŁA NR XVII/145/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 16 lipca 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 2020/2021. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miasto Chełmża, w roku szkolnym 2020/2021: 

1) w przypadku oleju napędowego na 4,26 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny na 4,43 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu na 2,05 zł 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 XVII/145/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 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 2020/2021.

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.

Średnie ceny paliw w Gminie Miasto Chełmża na dzień 3 lipca 2020 r. ustalono w oparciu o dane
z następujących punktów sprzedaży: Orlen ul. Chełmińskie Przedmieście 2, Intank ul. Dworcowa 18a.

L.p Stacja paliw Cena PB 95 Cena PB 98 Cena ON Cena LPG
1. Orlen ul.

Chełmińskie
Przedmieście 2

4,29 4,63 4,27 2,04

2. Intank ul.
Dworcowa 18a.

4,25 4,54 4,25 2,05

Średnie ceny paliw na terenie naszej gminy wynoszą:

ON - 4,26 zł/ litr

Pb95 - 4,27 zł/litr

Pb98 - 4,59 zł/litr

LPG - 2,05 zł/dm3
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