
Projekt 
 
z dnia  9 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2022/2023 określa się w wysokości: 

a) benzyna bezołowiowa – cena 6,12 zł. za litr, 

b) olej napędowy – cena 6,48 zł. za litr, 

c) LPG – cena 3,10 zł. za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

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

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 
16 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) wprowadzono art. 39a do przepisów prawa 
oświatowego w brzmieniu: 

1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo 
poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

2.Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: 

 
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,  

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 pojazdu.  

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między 
wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 
14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu 
podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2. 

W związku z cytowaną powyżej zmianą rada gminy została upoważniona do określenia w drodze 
uchwały średniej ceny jednostkowej paliwa na każdy rok szkolny, w tym przypadku rok szkolny 2022/2023. 

Na terenie gminy Godów funkcjonują dwie stacje paliw: Auto Mix - Krystian Klapuch, ul. Dębowa 14b 
w Skrzyszowie oraz Stacja Paliw Uniwar Łaziska, ul. Powstańców Śląskich 243. Do w/w stacji paliw 
w dniu 4 kwietnia 2022 r. wystosowano pismo z prośbą o podanie średniej ceny jednostkowej sprzedaży 
paliwa w przypadku ON, Pb95, Pb98 oraz LPG w okresie ostatnich 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do dnia 31 marca 2022 r. 

Uzyskano informacje jak poniżej: 

rodzaj paliwa AUTO MIX Skrzyszów UNIVAR Łaziska średnia cena paliwa  w 
gminie 

olej napędowy 6,48 zł 6,47 zł 6,48 zł 

benzyna 95 6,11 zł 6,07 zł 6,09 zł 

benzyna 98 x 6,17 zł 6,17 zł 
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benzyna średnio 6,11 zł 6,12 zł 6,12 zł 

LPG 3,06 zł 3,14 zł 3,10 zł 

Przy obliczaniu średniej zastosowano zasadę stosowaną w rachunkowości - zaokrąglanie kwot do pełnych 
złotych polega na tym, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych. Sposób ten odpowiada zaokrąglaniu do 
najbliższej wartości w powyższej tabeli. 

Ceny podane przez stacje paliw zostały uśrednione i wprowadzone do projektu uchwały jako 
obowiązujące w Gminie Godów w roku szkolnym 2022/2023. Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie przez 
wójta umowy o zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

Wprowadzone uchwałą przepisy nie powodują wzrostu wydatków. W budżecie Gminy zostały 
zaplanowane środki finansowe na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców na 
zasadach dotychczas obowiązujących - 801-80113-4300. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom zgodnie z uchwałą Rady Gminy Godów nr XLII/382/10 z dnia 
28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 149, poz. 2434). 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

KARTA INFORMACYJNA 
do projektu uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2022/2023 

Osoba 
merytorycznie 

odpowiedzialna 
za przygotowanie 

aktu 
 
 

data i podpis 
 

Akceptacja 
Kierownika 

Referatu 
 
 

data i podpis 

 
 

Radca Prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
 

Skarbnik Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 

 
 

Zastępca Wójta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 
 
 

 
 

Sekretarz Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
Wpłynęło 
do biura rady 
 

Skierowano da zaopiniowania na 
posiedzenia Komisji Wynik głosowania 

za 
przeciw 

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia 
 
 wstrzymujących się 

za 
przeciw 

□ Mienia Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego wstrzymujących się 

za 
przeciw 

 
 
 
 
 
 
 
 
data i podpis 

□ Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu wstrzymujących się 
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