
UCHWAlA NR XX.13S.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia sredniej ceny jednostki paliwa w gminie Baboszewo na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713 z poin. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy 

z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2020 r. poz. 910 z p6in. zm.) uchwala si~, 

co nast~puje: 

§1. 

Okresla si~ sredn iq ce n~ jednostki paliwa, z podzialem na jego rodzaje w gminie Baboszewo na rok 

szkolny 2020/2021, w nast~pujqcej wysokosci: 

1) Paliwa plynne 

a) Benzyna - 4,33 zl, 

b) Olej nap~dowy - 4,30 zl, 

2) Paliwa gazowe 

a) Gaz LPG - 2,06 zl. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo . 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 

Mazowieckiego 



Uzasadnienie 

Artykul39a ust. 3 ustawy z dn ia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2020 r. pOZ. 910 

z poin. zm.), ktory wszedl w zycie 3 grudnia 2019 r., reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztow 

przewozu dzieci, mlodziezy i uczniow do szkol. Okresla tez wzor na obliczenie kosztow jednorazowego 

przewozu. Jednq ze skladowych wzoru jest srednia cena jednostki paliwa w danej gmin ie wlasciwej dla 

danego pojazdu. Ustawa zobowiqzuje Radii Gminy do okreslenia w drodze uchwaly, sredn iej ceny 

jednostki pa liwa w gminie na kazdy rok szkolny, uwzgllidniajqc ceny jednostki paliwa w gminie. 

Na podstawie danych otrzymanych Qd podmiotow sprzedajqcych paliwa na t erenie Gminy 

Baboszewo ustalono, i e ceny paliwa na dzien 06.08.2020r. wynosily: 

Stacje benzynowe w Gminie 
Rodzaj paliwa i cena za jednostk~ 

Baboszewo Benzyna bezofowiowa Olej nap~dowy Gaz LPG 

Delta Tank Sp. Z 0.0. Sp. k. 
4,37 4,35 2,04 Brzescie Nowe HA, 

09-130 Baboszewo 
Stacja Paliw AMIC nr 113 

4,41 Sr6dborze 40 4,35 2,03 
09·130 Baboszewo 
PHU Pawrol 

ul. GUnojecka 9 4,20 4,19 -
09-130 Baboszewo 

Mechanika Pojazdowa 

Stacja LPG 
2,11 Robert Rykowski - -

ul. Warszawska 9 
09-130 Baboszewo 

Srednia cena : 4,33 4,30 2,06 

W zwiqzku z powyzszym podjEicie uchwaly naleiy uznae za zasadne. 
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