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Uchwała Nr  …../2020 
Rady Gminy Stoszowice    
z dnia ….. czerwca 2020 r.  

 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice,  

w roku szkolnym 2020/2021 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), Rada 
Gminy Stoszowice uchwala co następuje: 

 
§ 1. Ustala się na rok szkolny 2020/2021, średnią cenę jednostki paliwa w Gminie 

Stoszowice, w odniesieniu do: 
1) benzyny Pb98 na kwotę 4,37 zł za litr;  
2) benzyny Pb95 na kwotę 4,08 zł za litr; 
3) oleju napędowego (ON) na kwotę 4,11 zł za litr; 
4) autogazu (LPG) na kwotę 1,96 zł za litr. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 910), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym 
dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem 
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy, bezpłatnego transportu  
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego jak również zapewnienie uczniom 
niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 
art. 127 ww. ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. W/w obowiązki, 
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. Z kolei 
zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 
 W myśl art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa  
w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.  
 Wyjaśnienia wymaga, iż na terenie Gminy Stoszowice nie funkcjonuje żadna stacja 
paliw, co w konsekwencji uniemożliwiło dokonanie analizy średnich cen jednostki 
paliw bezpośrednio na terenie gminy. Tym samym mając na względzie wolę 
rzetelnego określenia cen jednostkowych paliw, bazowano na średnich detalicznych 
cen paliw ustalonych dla województwa dolnośląskiego, w okresie od 05 kwietnia 
2020 r. do 21 czerwca 2020 r. W tym też zakresie, odniesiono się do danych 
zamieszczonych na stronie portalu www.autocentrum.pl.  
 

Tabela średnich cena paliw ustalona na podstawie danych zawartych na stronie 
www.autocentrum.pl – dla Województwa Dolnośląskiego 

Data 
Średnia cena (zł) 

ON 

Średnia cena (zł) 

E95 

Średnia cena (zł) 

E98 

Średnia cena (zł)

LPG 

05.04.2020 4,19 4,06 4,12 1,83 
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12.04.2020 4,30 3,97 4,10 1,68 

26.04.2020 4,08 3,96 4,25 1,70 

03.05.2020 3,89 3,77 4,17 1,66 

10.05.2020 4,00 3,83 4,23 1,65 

24.05.2020 3,97 3,99 4,47 1,73 

07.06.2020 4,14 4,13 4,26 1,85 

14.06.2020 4,15 4,14 4,24 1,88 

21.06.2020 4,12 4,12 4,41 1,97 

Średnia cena 
paliwa 

36,84/9  
= 4,09 

35,97/9  
= 4,00 

38,25/9 
 = 4,25 

15,95/9  
= 1,77 

 
 Nadto celem bezpośredniego odniesienia do terenu Gminy Stoszowice 
przeprowadzono rozeznanie rynkowe, dotyczące cen paliw na stacjach paliw  
w gminach ościennych, a mianowicie na 4 stacjach paliw z terenu Gminy Ząbkowice 
Śląskie, 2 stacjach paliw z terenu Gminy Bielawa oraz 3 stacjach paliw z terenu 
Gminy Dzierżoniów. 
 

Ceny paliw ustalone na podstawie rozeznania rynku na stacjach paliw  
w gminach sąsiednich Gminy Stoszowice 

(dane z dnia 22 czerwca 2020 r. ) 

Data 
Cena (zł) 

E95 

Cena (zł) 

E98 

Cena (zł) 

ON 

Cena (zł) 

LPG 

Stacja paliw 
Ząbkowice Śląskie 
ul. Ziębicka 

4,07 4,42 3,99 2,07 

Stacja paliw 
Ząbkowice Śląskie 
ul. Kłodzka 

4,13 4,48 4,09 2,15 

Stacja paliw 
Ząbkowice Śląskie 
ul. Wrocławska 

4,13 4,48 4,09 2,15 

Stacja paliw 
Ząbkowice Śląskie 
ul. Legnicka 

4,10 - 4,08 2,13 



Projekt uchwały  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 22 czerwca 2020 r.  

 

Stacja paliw 
Bielawa 
ul. Sikorskiego 

4,18 4,53 4,16 2,15 

Stacja paliw 
Bielawa 
ul. Żeromskiego 

4,15 4,45 4,14 2,13 

Stacja paliw 
Dzierżoniów 
ul. Wrocławska 

4,22 4,56 4,24 2,19 

Stacja paliw 
Dzierżoniów 
ul. Chłopskich 

4,16 4,52 4,17 2,18 

Stacja paliw 
Dzierżoniów 
ul. Świdnicka 

4,19 - 4,19 2,17 

Średnia cena paliwa 4,15 4,49 4,13 2,15 

 
W oparciu o powołane dane dokonano uśrednienia cen paliw, celem określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice. 

Uśrednione ceny paliw w zł 
 

 1 2 3 4 
Rodzaje paliw E95 E98 ON LPG 
Średnie ceny woj. dolnośląskie 4,00 zł 4,25 zł 4,09 zł 1,77 zł 
Średnie ceny gminy sąsiednie 4,15 zł 4,49 zł 4,13 zł 2,15 zł 

Średnie ceny jednostki paliwa  
w Gminie Stoszowice 

4,00 + 4,15 
= 8,15 

8,15/2 = 
4,08 

4,25 + 4,49 
= 8,74 

8,74/2= 
4,37 

4,09+4,13 
= 8,22 

8,22/2= 
 4,11 

1,77+2,15
= 3,92 

3,92/2= 
1,96 

 
 Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe 
i uzasadnione. 
 
 
 
 
Stoszowice, dnia 22 czerwca 2020 r. 

Opracował Robert Sarna – Sekretarz Gminy Stoszowice 


