
UCHWAŁA NR XL/262/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia 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 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021/2022 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021/2022 
w kwotach: 

1) za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 – 7,61 zł; 

2) za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 98 – 8,06 zł; 

3) za 1 litr oleju napędowego – 7,43 zł; 

4) za 1 litr gazu LPG – 3,55 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1082 ze zm.) określającym sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do 

placówek oświatowych obowiązkiem rady gminy jest, w drodze podjęcia aktu prawa miejscowego, 

określenie średniej ceny paliwa w gminie na dany rok szkolny.  

W związku z wzrostem w bieżącym roku cena paliw, konieczna jest zmiana określonych w 

uchwale nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. średnich cen jednostki 

paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021/2022. 

W związku z brakiem stacji paliw na terenie Gminy Zawonia, przyjęto średnie ceny paliw z maja i 

czerwca 2022 r. na stacjach paliw w Gminie Trzebnica. 

Ponieważ niniejsza uchwała dotyczy wyłącznie określenia wyższej niż dotychczasowa wysokości 

średniej ceny paliwa - w związku z tym poprawi ona sytuacje prawną rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci niepełnosprawnych i jednocześnie nie wpłynie na sytuację prawną innych 

podmiotów. 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A765E7F4-5758-4DDC-BB90-77090F3AB036. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 zm. Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 zm. Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 zm. Paragraf 1 Punkt 4


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



