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UC HWALA NR 160/XVl1ll2020 

RAOY G M INY NOW E M IASTO 


z dnia 29 IipCll 2020 r. 

w sprawic okrdlcnia Sredniej ceny jcdn ostki paliwa w Gminic Nowe MillS IO w ro ku szkolnym 2020/20 21 

Na POd sI3wie art. IS ust,2 pkt 15 ustawy z dllia 8 marca 1990 1' . 0 samorz~dz i e gm innym 
(Dz.U. z 2020 r. poz.7 13) w zwi ~zku z art. 393 liSt. 3 ustaw), z dnia 14 grud nia 20 16 roku 
- Prawo oSwimowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 9 10) uchwala si~, co nasl~puje: 

§ 1. Ustala s i~ sredni<j CCIlIi! jednostk i p.:1 li wa w Gm inie Nowe Miasto w roku szkolnym 2020/202 1 
w wysokosci : 

I) olej nap~ctowy ON - 4,35 21 za lite 

2) benzyna Pb 95 - 4,29 zl za litr; 

3) aUlogaz LPG - 2,37 21 za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwa ly powierza si~ W6jlOwi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dnra od dnia ogloszenia w Dzienn iku Urz~dowym 

Woj ew6dzrwa Mazowiecki ego. 

EWODNICV,CY 
Rady Gminy 

(;M~ki 


ld: C 1 A2D694-7576-4ASE-A6EO·EB6340FF0364. U~hwa\orly 



Uzasadnienie 

Zgodnie zart.39a ust.3 ustawy zdnia 14grudnia 2016roku Prawo oswiatowe (Dz.U. z2020r. 
poz. 910) rada gminy okresla w drodze lIchwaty, sredniq ceny jednostki paliwa na kazdy rok szkolny na 
potrzeby ustalenia wysokoki zwrotu rodzicom kosztll przewozu dzieci, mlodziezy I uczni6w 
niepelnosprawnych omz rodzic6w do najblizszego prLedszkola, szkoiy, oddzialu przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej fomlY v..ychowania przedszkolnego lub osrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

Kwola zwrotu obliczana jest n3 podstawie wzoru matematycznego llwzglydniaj~cego liczby kilometr6w 
dziel~cq miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia od przedszkola lub szkoly, sredniCJ ceny jednostki paliwa 
w danej gminie oraz srednie zuzycie paliwa w jednostkach na 100 kilometr6w dla danego pojazdu wedlllg 
danych prodllcenta pojazdu. 

Zgodnie z zapisami art. 39 a ust. 3 wyzej cylowanej ustaw)" sredniq ceny jednostki paliwa w gminie 
okre§la na kat.dy rok szkolny rada gminy w drodze llchwaiy, uwzglydniajqc ceny jednoslki paliwa 
w gm1l11e. 

Do wyliczenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miaslo na rok szkolny 2020/2021 przyjylo 
srednie ceny paliw: benzyny, oleju napydowego i alltogazu w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 
01.07.2020 r. najedynej, lokalnej stacji paliw - Sp61dzielni K6lek Rolniczych w Nowym Miekie. 

W zwiqzku z powyzszym podj<;cie niniejszej uchwaly jest konieczne i lIzasadnione. 

Data Pb 95 ON LPG 

01.04.2020 r. 4,49 zl 4,52 zl 2,09 zt 

01.05.2020 r. 4,09 zl 4,25 zl 1,89 zl 

01.06.2020 r. 4,19 zl 4,29 zl 1,89 zl 

01.07.2020 r. 4,39 zl 4,35 zl 2,06 zl 

Srednia cena jednostki 
paliwa 

4,29 zl 4.35 zl 2,37 zl 

~EWODNICZI\CY 
Uf1:~iny 

Marek Calinski 

S\rona 1 


