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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2020/2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                
z 2020r. poz. 713)  oraz art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U.                       
z 2020r. poz. 910) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2020/2021 jak niżej: 

1) benzyna – 4,19 zł za 1 litr paliwa; 

2) olej napędowy ON -  4,28 zł za 1 litr paliwa; 

3) autogaz LPG – 1,90 zł za 1 litr paliwa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Sporządził: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie

Dnia 3 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Oświatowe, polegająca m.in. na dodaniu art.
39a precyzyjnie regulującego zwrot rodzicom kosztu przewozu swoich dzieci niepełnosprawnych do jednostek
systemu oświaty przygotowanych do nauki i wychowania ich dzieci. Art. 39a ust. 3 mówi: „Średnią cenę
jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie.” Stąd zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Proponowane w uchwale ceny ustalono na podstawie cen paliw na stacjach benzynowych w Lewinie Brzeskim
i Skorogoszczy w dniu 10 czerwca 2020 roku. W ubiegłym roku w Łosiowie był sprzedawany autogaz LPG, w
bieżącym roku stacja ta nie jest już czynna.

Ustalenie średniej ceny paliw w gminie Lewin Brzeski - 10 czerwca 2020 roku.

             

    Benzyny Olee napędowe  

    Benzyny Efecta ON Verva ON Autogaz

Lewin Brz. ORLEN 4,22 0 4,26 4,51 1,95

    Benzyna Benzyna DieselON 0 Autogaz

Lewin Brz. MERA 4,39 4,22 4,26 4,43 1,95

    Benzyna Benzyna DieselON 0 Autogaz

Skorogoszcz 3,95 4,19 3,93 0 1,79

        BENZYNA     ON   LPG

Średnia cena jednostki paliwa w gminie 4,19     4,28   1,90
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