UCHWAŁA NR XXVIII/204/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rypin na rok szkolny 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. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Rypin, na rok szkolny 2021/2022 w następującej
wysokości:
1) benzyny: 5,79 zł za litr;
2) oleju napędowego: 5,51 zł za litr;
3) gazu LPG: 2,82 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), określa sposoby
dokonywania rozliczeń kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli
przewóz jest realizowany przez rodziców dziecka.
Do prawidłowego dokonania zwrotu poniesionych kosztów konieczne jest ustalenie w drodze uchwały rady
gminy średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Rypin na rok szkolny 2021/2022.
Określenie stawek nastąpiło na podstawie zapoznania się z cenami rynkowymi paliw obowiązującymi na
stacjach benzynowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, które w dniu 13 września 2021 r. wynosiły:
Stacja benzynowa
Stacja Lotos Starorypin
Prywatny
Stacja Orlen Dylewo
Stacja Zalmet Rusinowo
Średnia cena:

Etylina 95
5,79 zł

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę
Olej napędowy
5,53 zł

Gaz LPG
2,88 zł

5,89 zł
5,68 zł
5,79 zł

5,66 zł
5,35 zł
5,51 zł

2,88 zł
2,69 zł
2,82 zł

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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