
Uchwała Nr XXVI/163/20 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 
 
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 

2020/2021 
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 39a ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe   
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  

 
Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1.Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 

2020/2021 w wysokości: 
1. Olej napędowy – 4,34 zł/l 
2. Gaz – 2,18 zł/l 
3. Benzyna – 4,38 zł/l 

 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.  
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/163/20 

Rady Gminy Gozdowo 

    z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 
 
 
Podjęcie uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Gozdowo na 

rok szkolny 2020/2021 wynika z art. 39a ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
713) i jest niezbędne do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do odpowiedniej placówki szkolnej: przedszkole, oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego, ośrodek rewalidacyjno 
– wychowawczy, szkoła podstawowa albo szkoła ponadpodstawowa.  

Stosownie do art. 39a ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) średnią 
cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa na stacjach dominujących w gminie. 

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Gozdowo na rok szkolny 2020/2021 obliczono po 
zasięgnięciu informacji od 2 stacji funkcjonujących w gminie Gozdowo na podstawie pisma nr 
Oś.4450.2.9.2020 PTHU Zbigniew Kajkowski, ul. Włoczewska 18, 09-412 Stare Proboszczewice        
i pisma nr Oś.4450.2.8.2020 Mega Sierpc sp. z o.o., 09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2A, STACJA 
PALIW FRANCHINGOWA, Lelice, ul. Płocka 5, 09-213 Gozdowo. 

Sposób ustalania średnich cen paliwa w gminie: 
Olej napędowy – średnia cena za 1 l – 4,27 zł + 4,39 zł = 8,66zł/2 = 4,33 zł/l 
Gaz – cena za 1l – 2,18 zł + 2,15 zł = 4,33zł/2 = 2,17 zł/l 
Benzyna bezołowiowa za 1 l – 4,33 zł + 4,40 zł = 8,73zł/2 = 4,37 zł/l 

Z uwagi na konieczność realizacji obowiązku ustawowego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                                /-/   Dariusz Śmigielski 

 


