
UCHWAŁA NR XLIII/224/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok szkolny 
2021/2022 

Na podstawie  art. 7 ust. pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, Dz.U. z 2020, poz. 1378) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa  się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Miasto Golub-
Dobrzyń na rok szkolny 2021/2022, w następującej wysokości: 

1) paliwa płynne 

a) 1 litr benzyny bezołowiowej – 5,14 zł; 

b) 1 litr oleju napędowego – 5,24 zł; 

2) paliwa gazowe - 1 litr gazu LPG – 2,35 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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                                                          UZASADNIENIE       

                           

W związku z Ustawą z dnia 16 października 2019r. 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, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy 
rok szkolny rada miasta w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok szkolny 
2021/2022, przyjęto średnie ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu na dzień 24 maja br. 
obowiązujące na trzech stacjach benzynowych na terenie miasta. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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