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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA PUŁAWY 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Puławy w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 762 i z 2022 r. poz. 655, 1116, 1079) – Rada Miasta Puławy uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się w gminie Miasto Puławy średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023, w zależności 
od rodzaju paliwa, w następującej wysokości: 

1) benzyna bezołowiowa - Pb 95 - 7,97 zł za litr; 

2) olej napędowy - ON - 7,57 zł za litr; 

3) autogaz - LPG - 3,35 zł za litr. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy 

 
 

Bożena Krygier 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 762 i z 
2022 r. poz. 655, 1116, 1079), który określa sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych 
uczniów do placówek oświatowych, w szczególności zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży 
do i z placówek oświatowych – w przypadku, gdy dowóz uczniów realizowany jest przez rodziców 
(prawnych opiekunów) – kwota zwrotu obliczana jest w oparciu o wzór zamieszczony w ustępie 2 tego 
przepisu. Do wyliczenia kwoty zwrotu niezbędne jest określenie średniej ceny jednostki paliwa w danej 
gminie przeznaczonego do danego pojazdu. Zgodnie z ustępem 3 omawianego przepisu - średnią cenę 
jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny 
jednostki paliwa w gminie. Przeprowadzone przez Straż Miejską w Puławach działania pozwoliły na 
ustalenie cen benzyny, oleju napędowego oraz autogazu na stacjach paliw znajdujących się na terenie miasta 
Puławy. Kwoty wskazane w uchwale są kwotami uśrednionymi – wyliczonymi jako iloraz sumy wszystkich 
cen danego rodzaju paliwa, obowiązujących danego dnia na poszczególnych stacjach paliw oraz liczby tych 
stacji. 
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