
PROJEKT 
 

 
Uchwała Nr ..…/……/….. 

Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia ……………… 2022 r. 

 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na rok 

szkolny 2022/2023 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w 

Łomiankach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Określa się średnie ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na rok szkolny 2022/2023 
w wysokości:  

1) benzyna – 7,12 zł 

2) olej napędowy – 7,07 zł 

3) autogaz LPG –  3,28 zł 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 
 

§ 3. 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na 

rok szkolny 2022/2023 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom                     
z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub 
szkolnego. Powyższe zadanie może być realizowane poprzez zorganizowanie przewozu we 
własnym zakresie lub poprzez zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice lub opiekunowie. 

Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082 ze zm.),zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej 
według wzoru wskazanego w tym przepisie, z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu 
drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu 
rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, liczby 
kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i 
z powrotem, średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 
średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych 
producenta pojazdu.  

W myśl art. 39a ust. 3 powyższej ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na 
każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa  
w gminie.  

W gminie Łomianki zlokalizowane są dwie stacje paliw – stacja paliw Auchan Łomianki przy 
ul. Brukowej 25 i stacja paliw BP przy ul. Warszawskiej 9. 

Średnie ceny jednostki paliwa (z wyjątkiem gazu, który jest dystrybuowany jedynie w stacji 

paliw Auchan), które będą obowiązywały w Gminie Łomianki, w roku szkolnym 2022/2023, 
ustalono na podstawie cen paliw na ww. stacjach w dniu 16 sierpnia 2022 r. 
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