
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia 
zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, 
poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych określa się średnią 
cenę jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2019/2020 na kwotę:

1) Pb 98  – 5,28 zł / litr

2) Pb 95 – 4,94 zł / litr

3) ON – 4,97 zł / litr

4) LPG – 1,91 zł / litr

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw. Ustawa dostosowuje system prawa do Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 17 października 2017 r. (sygn. Akt S 1/17). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 18
listopada 2019 r. pod poz. 2248 i w zasadniczej części weszła w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. Ustawa
zawiera kompetencję dla rady gminy do określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Wobec powyższego istnieje konieczność uchwalenia przez Radę Miasta Szczecin średniej ceny
jednostki paliwa w gminie na dany rok szkolny w celu zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych
w oparciu o ww. przepisy. Nazwa uchwały nawiązuje do jej materii (przedmiotu), którą określają przepisy
art.  39a ust 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W uchwale
zawarto średnie ceny jednostek paliwa za okres od 28.08.2019 r. do 20.11.2019 r. w oparciu o portal
internetowy www.wnp.pl. Wirtualny Nowy Przemysł - wnp.pl – jest to portal poświęcony najważniejszym
gałęziom przemysłu i biznesu: górnictwo, hutnictwo, energetyka, chemia. Portal gospodarczy najbardziej
rzetelny, korzystają z niego firmy jak również jednostki samorządowe do realizacji zamówień publicznych.
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