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z dnia  6 września 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska 
na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713  z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2021/2022: 

1) za 1 litr benzyny – 4,98 zł 

2) za 1 litr oleju napędowego – 4,95 zł 

3) za 1 litr gazu płynnego (LPG) – 2,39 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia .............. 2021 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
zwrot  rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
następuje według obowiązującego wzoru. W celu dokonania zwrotu kosztów należy ustalić średnią cenę paliw 
na terenie Gminy Konopiska. 

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na stacjach benzynowych gminy Konopiska, zostały ustalone 
ceny za 1 litr paliwa. 

Do ustalenia ceny paliw przyjęto średnie ceny obowiązujące w I i II kwartale 2021r.,  pominięto IV 
kwartał 2020 r., ponieważ nastąpił znaczący wzrost cen paliw w stosunku do tamtego okresu.
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