PROJEKT
U C H W A Ł A Nr ……………..
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia ……....... 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku
szkolnym 2021/2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 6 w zw. z art. 39a ust. 1 i 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1.
Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Milanówek, w roku szkolnym 2021/2022 ustala się
w wysokości:
1) benzyna bezołowiowa PB 95 - 5,33 zł/l
2) olej napędowy ON - 5,31 zł/l
3) autogaz LPG – 2,48 zł/l
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3.
Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Witold Mossakowski

UZASADNIENIE
Do zadań własnych Gminy należy zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży
oraz uczniom dowozu i opieki do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązek ten może być realizowany przez gminę
poprzez zapewnienie bezpłatnego środka transportu lub zwrot kosztów rodzicom dowożącym
dziecko niepełnosprawne we własnym zakresie - na podstawie umowy zawartej między
burmistrzem a rodzicami lub opiekunami prawnymi.
Określenie średniej ceny jednostki paliwa na dany rok szkolny zostało nałożone
ustawowo na radę gminy art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w brzmieniu: „3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na
każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Zgodnie z art.39a ust.2 zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka odbywa się na podstawie
określonego wzoru. Jedną ze zmiennych, które w nim występują jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ma to na celu określenie jednolitych kryteriów
ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna.
Uśrednioną cenę jednostki paliwa właściwego dla danego pojazdu, która została
zaproponowana w niniejszej uchwale na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Milanówek, wyliczono
na podstawie informacji z badania rynku o cenach paliw: benzyny, oleju napędowego i autogazu,
obowiązujących w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., pozyskanych z 2 stacji paliw
znajdujących się na terenie Gminy Milanówek tj:
1) Stacja Paliw Orlen ul. Królewska 10, 05-822 Milanówek
2) Stacja Paliw Wasbruk ul. Królewska 7, 05-822 Milanówek.
Sposób wyliczenia średnich cen paliw przedstawia poniższa tabela:

Lp.

1

Nazwa stacji
paliw

Średnia
Średnia
Średnia
Średnia
Średnia cena
cena za 1 l cena za 1 l cena za 1 l cena za 1 l
za 1 l paliwa
Jednostka paliwa
paliwa
paliwa
paliwa
paliwa
w miesiącu w miesiącu w miesiącu w miesiącu
z czterech
marcu
kwietniu
maju
czerwcu ostatnich miesięcy

Stacja Paliw Orlen 1) PB 95 1) 5,29 zł

1) 5,41 zł

1) 5,36 zł

1) 5,43 zł

1) 5,37 zł

Królewska 10,
2) ON
05-822 Milanówek
3) LPG

2) 5,29 zł
3) -

2) 5,38 zł
3) -

2) 5,34 zł
3) -

2) 5,40 zł
3) -

2) 5,35 zł
3)
-

1) 5,14 zł

1) 5,29 zł

1) 5,29 zł

1) 5,38 zł

1) 5,28 zł

2) 5,11 zł

2) 5,29 zł

2) 5,29 zł

2) 5,34 zł

2) 5,26 zł

3) 2,59 zł

3) 2,56 zł

3) 2,44 zł

3) 2,34 zł

3) 2,48 zł

1) PB 95

Stacja Paliw Wasbruk
2
Królewska 7, 2) ON
05-822 Milanówek

3) LPG

Aktualnie średnią cenę paliwa w Gminie Milanówek na rok szkolny 2020/2021 określa
Uchwała RMM Nr 261/XXXI/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
W związku z rozpoczęciem 1 września br. nowego roku szkolnego 2021/2022 podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne i konieczne.

