
Uchwała Nr ……. 

Rady Miejskiej  w Lipnie 

z dnia …….. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2020 poz. 713) i art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 910)  

 

 

Rada Miejska w Lipnie uchwala: 

 

§ 1.  Ustala się na rok szkolny 2020/2021 średnią cenę jednostki paliwa za 1 litr: 

1) benzyna  bezołowiowa 98 – 4,56 zł  

2) benzyna bezołowiowa 95 -   4,23 zł 

3) olej napędowy ON  -  4,32 zł 

4) olej napędowy Verva  - 4,57 zł 

5) gaz  LPG  -   1,99 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie : 

W maju 2020 roku wprowadzono zmiany w Ustawie Prawo Oświatowe zmieniając sposób 

obliczania kwoty  zwrotu dla rodziców, którzy dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do 

Ośrodków szkolno-wychowawczych. Do tej pory Gmina ustalała stawkę za jeden kilometr   

zawierając porozumienie z rodzicami. Obecnie Gmina ustala średnią cenę paliwa w Gminie, 

która stanowi podstawę do wyliczenia stawki za jeden kilometr. Zwrot kosztów jednorazowego 

przewozu liczymy w wysokości określonej według wzoru:       = ( − )∗ ∗  100 gdzie:a –liczba 

kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej,  a także 

przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b –

liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca 

pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu,  o którym mowa w lit .a w art. 39a 

ustawy prawo oświatowe / Dz. U.  z 2020 r poz. 910, c –średnia cena jednostki paliwa w danej 

gminie właściwego dla danego pojazdu ,d –średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 

kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta. Stawkę w ten sposób  wyliczoną 

ustalamy na każdy rok szkolny. 

 


