
UCHWAŁA NR XXV/173/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina 

na rok szkolny 2019/2020 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1148 i 2248) oraz art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w wysokości: 

1) olej napędowy - 5,18 zł za litr 

2) benzyna E-95 - 4,92 zł za litr 

3) LPG - 2,36 zł za litr 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

        Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur 



 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 

18.11.2019 r., poz. 2248), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, do najbliższej  

lub wskazanej przez rodziców szkoły. Ustawodawca wskazał również, że jeżeli dowóz zapewniają rodzice,  

to mogą ubiegać się o zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i rodziców do przedszkola (dla dzieci 5, 

6 letnich), oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego. W przypadku zwrotu kosztów dowozu dzieci przez rodziców, zwrotu 

takiego dokonuje się na podstawie umowy z rodzicami i rozlicza według wskazanego w wyżej wymienionej 

podstawie prawnej wzoru. W tym celu organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny. W myśl art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, wyżej wymienioną stawkę ustala rada gminy w drodze uchwały. 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


