
projekt 

UCHWAŁA  NR  ………/……/20 

 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

 

z dnia ……………………. 

 

 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew  

na rok szkolny 2020/2021 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
1  Rada Miejska w Sochaczewie 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w mieście 

Sochaczew na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości: 

1) Paliwa płynne 

a) benzyna – 4,10 zł, 

b) olej napędowy – 4,20 zł, 

2) Paliwa gazowe 

a) gaz LPG – 1,68 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r..  

 

  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. 

poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248. 



Uzasadnienie 

Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r.  

reguluje zasady zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów ich przewozu 

do placówek oświatowych. Ustawa określiła również wzór na obliczenie kosztów 

jednorazowego przewozu, jeżeli transport ten zapewniają rodzice. Jedną ze składowych 

wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwej dla danego pojazdu. 

Ww. ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie na dany rok szkolny, w oparciu o jednostkowe ceny paliw ze stacji 

benzynowych znajdujących się na terenie miasta.  

Średnia cena poszczególnych paliw została obliczona na podstawie średniej ceny 

jednostki paliwa w mieście na dzień 19 maja 2020 r. 

 


