
UCHWALA NR 221IXXVI1J2021 

RADY GMINV NOWE MIASTO 


z dnia II sierpnia 202 1 r. 

w sprawie okreslenia t redniej ceny jednostki p:diwil w Gminie Nowe Miasto w roku szkoloym 202112022 

Na podsI8wie arU8 u51.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marea 1990 , _ osamorz<jdzie gminnym (Dz.U. z202 1 r. 
poz. 1372), w zwiq,zku z art. 39a us\. 3 Uslawy z doia 14 grudnia 20 16 roku - Prawo oswiatowe (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala si~> co nast~puje: 

§ I. USla la si~ srednifJ cent; jednostki pali wa w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 2021 /2022 
w wysokosci: 

I) olej nap<rdowy ON - 5,25 zl za lilT; 

2) benzyna Pb 95 - 5,40 zl za litT ; 

3} aUiogaz LPG - 2,5421 za lilT. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3, Uchwata wchodzi w:lycie po uplywie 14 doi od doia ogioszenia w Dzienniku U~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieck iego. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) rada gminy uwzglydniaj:j.c ceny jednostki paliwa w gminie okreSla w drodze uchwaly 

srednifj. ceny jednostki paliwa na kazdy rok szkolny na potrzeby ustalenia wysokosci zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, m10dziety i uczni6w niepdnosprawnych omz rodzic6w do najblizszego 

przedszkola, szkoly, oddzia1u przedszkolnego w szkole podstawowej, mneJ fanny wychowania 

przedszkolnego [ub osrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

Kwota zwrotu obliczana jest na podstawie wzoru matematycznego uwzglydniaj,!cego liczby kilometr6w 

dziel,!q miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia od przedszkola Jub szkoly, sredni<} ceny jednostkj paliwa 

w danej gminie oraz srednie zuzycie paliwa w jednostkach na 100 kilometr6w dla danego pojazdu wedlug 

danych producent.a pojazdu. 

Do wyliczenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto na rok szkolny 202112022 przyjyto 

srednie ceny paliw: benzyny, oleju napydowego i autogazu w okresie od dnia 01.05.202 [r. do dnia 

01,08,2021 r. na dwoch lokalnych stacjach paliw - SKR Nowe Miasto oraz PETRO-NAFT Sp, z 0,0, 

SKR 
PETRO
NAFT 

SKR 
PETRO

NAFT 
SKR 

PETRO
NAFT 

Data Pb 95 ON LPG 

01.05.2021 r. 5,21 z·1 5,16 zl 5,21 zl 4,82 zl 2,64 zl 2,59 zl 

01.06.2021 r. 5,21 z1 5,21 zl 5,21 zl 5,15 zl 2,49 zl 2,34 zl 

01.07.2021 r. 5,45 zl 5,46 zl 5,40 zl 5,32 zl 2,39 zl 2,34 zl 

01.08.2021 r, 5,79 zl 5,65 zl 5,49 zl 5,39 zl 2,79 zl 2,69 zl 

Srednia cena jednostki 
paliwa 

5,42 zl 5,37 zl 5,33 zl 5,17 zl 2,58 zl 2,49 zl 

SREDNIA CENA 
JEDNOSTKI PALIWA W 

GMINIE 
5,40 zl 5,25 zl 2,54 zl 

W zwi~ku z powyzszym podjycie niniejszej uchwaJy jest konieczoe i uzasadnione. 
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