
UCHWAŁA NR XLVIII/483/2022 
RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j .Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Masłów na rok szkolny 2022/2023, w wysokości: 

1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 7,27 zł za litr; 

2) w przypadku benzyny E 95 określa się na: 6,82 zł za litr; 

3) w przypadku benzyny E 98 określa się na: 7,28 zł za litr; 

4) w przypadku autogazu określa się na: 3,43 zł za litr. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów 

 
 

mgr inż. Piotr Zegadło 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązki, 
o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ww. ustawy gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  we własnym zakresie albo poprzez zwrot 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Zwrot rodzicom kosztów przewozu 
następuje w wysokości określonej wzorem, w którym jednym z czynników jest średnia cena jednostki paliwa, 
w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z przepisem art. 39a ust. 3 ww. ustawy średnią cenę 
jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny 
jednostki paliwa w gminie. Na terenie gminy Masłów nie funkcjonuje stacja paliw stąd do wyliczenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie Masłów, przyjęto średnie ceny paliw w gminie Górno, położonej w sąsiedztwie 
gminy Masłów oraz będącej również gminą wiejską. Gmina Górno przyjęła średnie ceny z ostatnich trzech 
miesięcy, uzyskane z trzech działających na terenie gminy stacji paliw tj.: Partnerskiej Stacji Paliw BP Górno 
Parcele 3A, Stacji Paliw Orlen, Górno 163 i Stacji Paliw Verezano 135A. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostek paliwa w Gminie Masłów na rok szkolny 2022/2023. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów 

 
 

mgr inż. Piotr Zegadło  
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