
UCHWAŁA NR XXXVII/292/2022 
RADY GMINY LICHNOWY 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lichnowy w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe  (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)  Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w  Gminie Lichnowy w roku szkolnym 2022/2023 

1) w przypadku oleju napędowego – 7,87 zł za 1 litr 

2) w przypadku benzyny – 7,88 zł za litr 

3) w przypadku autogazu – 3,67 zł za 1 dm3 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Lichnowy 

 
 

Anna Grunau-Drążek 
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UZASADNIENIE 

 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 grudnia 2019 r. ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 
zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2248) zmianie 
ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 
oświatowych, w przypadku jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  
 
Zgodnie z zapisem art. 39a w/w ustawy zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w 
wysokości, która jest obliczana na podstawie liczby kilometrów drogami publicznymi z miejsca 
zamieszkania do szkół i placówek oświatowych, a także przewozu rodzica z tego z tego miejsca do 
miejsca zamieszkania lub pracy, i z powrotem pomniejszonej o liczbę kilometrów przewozu 
drogami publicznymi  z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy  i z powrotem, jeżeli nie 
wykonywałby przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej, średniego zużycia 
paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu 
oraz średniej cenny jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.  
 
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze 
uchwały, uwzględniając cenę jednostki paliwa w gminie. W związku z tym, że na terenie Gminy 
Lichnowy nie ma stacji paliw, średnią cenę paliwa określono biorąc pod uwagę średnie ceny paliw 
obowiązujące na stacjach paliw w gminach sąsiadujących.  
 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie  stosownej uchwały. 
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