
UCHWAŁA NR XXXVIII / 199 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 
2021/2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 2021/2022  
w wysokości: 
1) benzyna - ozn. Pb 95  – 5,83 zł 
2) benzyna - ozn. Pb 98 -       - 
3) olej napędowy - ozn. ON  – 5,40 zł 
4) gaz płynny - ozn. LPG  – 2,73 zł 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVIII / 199 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI  
z dnia 10 września 2021 roku 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok 
szkolny 2021/2022. 

 
Zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, reguluje art. 39a ustawy z dnia z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), na podstawie 
którego Rada Gminy ustala średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny 
w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. (art. 39a ust. 3 ustawy). 
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, 
przyjęto średnie ceny paliw: benzyny, oleju napędowego i gazu płynnego na dzień 
12 sierpnia 2021 r. obowiązujące na trzech stacjach benzynowych na terenie Gminy 
Szczytniki. Poniższa tabela przedstawia następujące ceny paliwa: 

Rodzaj paliwa Stacja paliw w 
Szczytnikach 

OLKOP 

Stacja paliw  
w Lipce – 

twojepaliwa.pl 

Stacja paliw 
w Szczytnikach 

SKR 

Średnia 
cena 

jednostki 
paliwa 

benzyna - ozn. Pb 95 5,75 5,99 5,75 5,83 
benzyna – ozn. Pb 98 - - - - 

olej napędowy - ozn. ON 5,45 5,29 5,45 5,40 
gaz płynny – ozn. LPG 2,77 2,69 - 2,73 

Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny: Pb 95 i Pb 98. 
Mając na uwadze powyższe przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytniki, na rok szkolny 2021/2022 uważa się za 
uzasadnione.
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