
UCHWAŁA NR XXXVII/248/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 22 września 2022 r. 

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

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U z 2021 r. 
poz. 1082 oraz z 2022r. poz. 655, 1079, 1116  i 1383) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2022/2023, 
w wysokości: 

1) olej napędowy 7,15 zł; 

2) benzyna 6,86 zł; 

3) LPG 3,25 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki 

podczas przewozu do najbliższej szkoły oraz zapewnienie dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 

bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do najbliższego przedszkola (oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej). Obowiązek ten może być realizowany poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, uczniów oraz rodziców. Wysokość zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wyznaczana jest na 

podstawie wzoru określonego w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem średniej ceny 

jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. 

           Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa 

w gminie na dany rok szkolny określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki 

paliwa w gminie.  

           Na terenie gminy Pawłowiczki nie ma stacji benzynowej, dlatego do określenia średniej 

ceny jednostki paliwa przyjęto średnie ceny detaliczne poszczególnych rodzajów paliwa w Polsce 

na dzień 08.08.2022 r.  

Średnia cena jednostki paliwa ustalona w drodze uchwały rady gminy dotyczy roku szkolnego, stąd 

wprowadzony zapis o wejściu w życie z mocą od 1 września 2022 roku 
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