
UCHWAŁA NR LXX/574/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 
2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.)[1]oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)[2]Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2022/2023 
w wysokości: 
1) dla oleju napędowego: 7,56 zł za 1 litr, 
2) dla benzyny: 7,55 zł za 1 litr, 
3) dla gazu płynnego: 3,25 zł za 1 litr. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 oraz 1079 
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 762; Dz. U. z 2022 r. 

poz. 655, 1116 oraz 1079 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXX/574/2022 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

W art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, określono sposób realizacji 
przez gminę obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. 
Spełnienie powyższego obowiązku następuje poprzez zorganizowanie przez gminę 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 według wzoru zawartego 
w art. 39 a ust. 2 ww. ustawy, gdzie jednym ze składników wzoru jest średnia cena jednostki 
paliwa w gminie właściwego dla danego pojazdu, którą zgodnie z art 39 a ust. 3 ustawy Prawo 
oświatowe określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny 
jednostki paliwa w gminie. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest określenie średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023, właściwego dla danego pojazdu. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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