UCHWAŁA NR XXXVI/309/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skąpe na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

2016 r.

–

Prawo

oświatowe

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Skąpe na rok szkolny 2021/2022:
1) benzyna bezołowiowa E – 5,69 zł za litr;
2) olej napędowy B – 5,49 zł za litr;
3) gaz płynny LPG – 2,66 zł za litr;
4) 1kWh (kilowatogodzina) energii elektrycznej – 0,73 zł za 1kWh.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art. 32 ust. 6 ustawy
z dnia
14 grudnia
2016 roku
Prawo
oświatowe
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom
pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.
2 ww. ustawy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego.
Zapis art. 39 a ust. 3 przywołanej ustawy nakłada na gminę obowiązek określenia średniej ceny paliwa
dla obliczenia zwrotu kosztów niniejszych dowozów. Na terenie Gminy Skąpe funkcjonuje jedna stacja
paliw, nie posiada ona jednak w swoich usługach paliwa LPG oraz grupy energetycznej. Wobec
powyższego cena benzyny bezołowiowej E oraz oleju napędowego ustalona została na podstawowe cen
obowiązujących na dzień 10 września 2021 roku na stacji benzynowej w m. Radoszyn 32, 66-213 Skąpe
natomiast cena LPG oraz grupy energetycznej na podstawie cen ze stacji paliw na terenie miasta
Świebodzina.
Średnia cena jednostki paliwa kształtuje się następująco:
Stacja paliw
Bliska ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 67 Świebodzin
ORLEN Ul. Wojska Polskiego 8,
Świebodzin
VATIS ul. Poznańska 38,
Świebodzin
LOTOS ul. Sobieskiego 6,
Świebodzin
Tesco ul. Sulechowska 8,
Świebodzin
Radoszyn 32, 66-213 Skąpe
Średnia cena

Benzyna bezołowiowa E
-

Olej napędowy B
-

Gaz płynny LPG
-

-

-

2,71

-

-

-

-

-

2,69

-

-

2,59

5,69
5,69

5,49
5,49

2,66

Ceny prądu wg stanu na dzień 10 września 2021 roku
Jednostka paliwa

Grupa energetyczna ENEA

1kWh

0,73

Średnia cena 1kwh w Gminie
Świebodzin
0,73

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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