
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.), po konsultacjach 
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, 
poz. 3002), 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Określa się średnią cenę jednostki paliwa, w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2022/2023, 
w następującej wysokości: 

1) benzyna 95 - 7,29 zł/litr, 

2) benzyna 98 - 7,85 zł/litr, 

3) olej napędowy - 7,26 zł/litr, 

4) gaz LPG - 3,66 zł/litr. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.    

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa 
w gminie. Ceny te stanowią podstawę obliczenia zwracanych rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W dniu 19 maja        
2022 r. na stacjach benzynowych w Gminie Jaworzno wykazanych poniżej, wykonano zdjęcia cen 
paliw i na tej podstawie określono średnie ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023. Wykonana 
dokumentacja fotograficzna cen paliw znajduje się w Wydziale Edukacji. 

Ceny paliwa w Gminie Jaworzno na dzień 19 maja 2022 r. wynosiły: 

Rodzaje paliwa i cena za jednostkę Stacje benzynowe  
w Gminie Miasta 

Jaworzna 
Benzyna 95 

(zł) 
Benzyna 98 

(zł) 
Olej 

Napędowy 
(zł) 

Gaz LPG 
(zł) 

PKN Orlen 7,29 7,74 7,26 3,63 
Circle K 7,31 brak danych 7,27 3,67 
BP 7,32 8,09 7,27 3,69 
Lotos 7,25 brak danych 7,26 3,65 
Shell 7,27 brak danych 7,26 brak danych 
Amic Energy 7,27 7,73 7,26 3,65 
Średnia cena: 7,29 7,85 7,26 3,66 
 
 
Jaworzno, 20 maja 2022 r.  
 
Opracowała: Pani Irena Wojtanowicz-Stadler - Naczelnik Wydziału Edukacji.   
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