
UCHWAŁA NR XXXI/228/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

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

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 5,43zł za litr, 

2) w przypadku benzyny określa się na: 5,63 zł za litr, 

3) w przypadku autogazu określa się na: 2,47zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rozdrażew na rok
szkolny 2021/2022 związane jest z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice (opiekunowie
prawni). Zgodnie z art. 39a wyżej cytowanej ustawy średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok
szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Na podstawie zebranych informacji o cenach poszczególnych paliw: benzyny, oleju napędowego
i autogazu ze stacji benzynowej znajdującej się na terenie Gminy Rozdrażew prowadzonej przez
Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających tą uchwałę, tj.
czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku, ustalono uśrednioną cenę różnych jednostek paliw. Biorąc powyższe
pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D1A31933-05B7-4C3E-AC00-F4E77EC286F7. Podpisany Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu XXXI/228/2021 
Data dokumentu 2021-09-14 
Organ wydający Rada Gminy Rozdrażew 
Przedmiot regulacji w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew 

w roku szkolnym 2021/2022 
Identyfikator dokumentu D1A31933-05B7-4C3E-AC00-F4E77EC286F7 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-1221923699 
Numer seryjny 2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523 
Osoba podpisująca Wiesław Jankowski 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 15.09.2021 09:36:40 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D1A31933-05B7-4C3E-AC00-F4E77EC286F7. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

