
UCHWAŁA NR LVIII/330/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Będzino, w roku szkolnym 2022/2023: 

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 7,47 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny określa się na: 7,94 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu określa się na: 3,66 zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F345593-101D-4589-9F8C-EAABD89A3D9F. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 
z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) nakłada na gminę obowiązek podjęcia na każdy rok szkolny uchwały 
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa niezbędnej do podpisania umów dotyczących zwrotu kosztów 
przejazdu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dowożącymi dzieci niepełnosprawne do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej własnymi środkami transportu. 
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