
Uchwała Nr XXVI/211/2020 
Rady Gminy Ostróda 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda w roku szkolnym 2020/2021 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U.  2020 r. poz. 910) 

Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ostróda, w roku szkolnym 2020/2021: 

1) w przypadku benzyny   4,60 zł za litr, 

2) w przypadku oleju napędowego  4,30 zł za litr, 

3) w przypadku autogazu 2,02 za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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Uzasadnienie

Przepisy ustawy Prawo oświatowe – art. 39a ust.3 (Dz.U. 2020, poz. 910), zobowiązują radę gminy
do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ustalona i przyjęta cena jednostkowa paliwa będzie
stosowana przy refundacji rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostróda na rok szkolny 2020/2021 przyjęto
średnie ceny paliw: benzyny, oleju napędowego, autogazu w okresie od lipca do sierpnia 2020 r.
dla województwa warmińsko-mazurskiego, podane na stronie portalu poświęconego najważniejszym
gałęziom przemysłu i biznesu – wirtualny nowy przemysł- wnp.pl i portalu o cenach paliw w całej Polsce
– autocentrum.pl oraz cen paliwa na stacjach benzynowych PKN Orlen i NAFTOMAX Tyrowo.

Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny: Pb95 i Pb98.

Lp.. Portal/ stacja paliw Cena Pb 95 Cena Pb 98 Cena ON Cena LPG
1. wnp.pl z 09.07.2020 r.

woj. warmińsko-mazurskie
4,26 4,58 4,20 1,95

2. wnp.pl z 13.08.2020 r.
woj. warmińsko-mazurskie

4,41 4,81 4,33 1,95

3. auto-centrum.pl z 27.07.2020 r.
woj. warmińsko-mazurskie

4,40 4,93 4,34 2,03

4. auto-centrum.pl 16.08.2020 r.
woj. warmińsko-mazurskie

4,44 5,43 4,51 1,97

5. Średnia cena z portali internet.
(poz. 1-4)

4,38 4,94 4,34 1,97

6. NAFTOMAX Tyrowo – VII 2020 r. 4,33 - 4,19 -
7. PKN Orlen Idzbarku-VII 2020 r. 4,38 4,72 4,33 2,07
8. Średnia cena na stacji benzyn.

(poz.6-7)
4,36 4,72 4,26 2,07

9. Średnia cena z portali internet.
i stacji benzynowych
(poz. 5 i 8)

4,37 4,83 4,30 2,02

4,60

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest konieczne.

Id: F497EABB-AC42-4B6E-BA99-79274DC0915B. Podpisany




