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UCHWAŁA NR XXI.254.2021 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 
poz. 762 ) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając ceny jednostki paliwa w Gminie Biała, ustala się następujące średnie ceny jednostki paliwa 
na rok szkolny 2021/2022: 

1) oleju napędowego - 5,07 zł za litr; 

2) benzyny - 5,12 zł za litr; 

3) gazu LPG - 2,43 zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

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

Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 jest związane 
z koniecznością zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, 
przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych realizują rodzice. 

Zgodnie z art. 39 a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. zwrot rodzicom 
kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia 
cena paliwa w gminie, ustalana na każdy rok szkolny. 

Biała, 19.07.2021 r. 

Opracowała: Jadwiga Małota Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych 

 

 

Powyższy projekt uchwały został: 
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu; 
2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych  przez Skarbnika Gminy; 
3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej. 

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały  
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej 
 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.  
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