
 
 

UCHWAŁA NR XL/297/22 
RADY GMINY CMOLAS 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie  ustalenia średniej ceny za litr paliwa w Gminie Cmolas na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559  z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1082 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę za litr paliwa, na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
rewalidacyjno – wychowawczego z podziałem na jego rodzaje w Gminie Cmolas na rok szkolny 2022/2023, 
w następującej wysokości: 

1. Paliwa płynne: 

a) etylina 95 – 7,27 zł 

b) etylina 98 – 7,81zł 

c) olej napędowy – 7,48zł 

2. Paliwa gazowe 

a) LPG – 3,14zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Cmolas 

 
 

Ryszard Warzocha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 3068



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/297/22 Rady Gminy Cmolas
z dnia 11 sierpnia 2022r.

W związku z postanowieniem i wykonaniem art. 39a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) koniecznym jest ustalenie średniej ceny jednostki paliwa na terenie
gminy Cmolas na rok szkolny 2022/2023 w celu określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa
na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa
w gminie.
Opierając się na danych pozyskanych z stacji paliw jakie obowiązywały w dniu 3 sierpnia 2022r.
w miejscowości Zarębki i Kolbuszowa Dolna w gminie Kolbuszowa, ponieważ na terenie gminy
Cmolas nie ma stacji paliw, wyliczono średnie ceny 1 litra poszczególnych jednostek paliwowych,
które będą obowiązywać na terenie Gminy Cmolas w roku szkolnym 2022/2023

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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