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UM‘ ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie an. 18 ust. Zpkt I5 ustawy zdnia 8 rnarca 1990 r. osamozzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z2022 r. poz. 559 zpéin. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oéwiatowe (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwlce
uchwala, co nastgpuje:

§ I. Ustala sir; na rok szkolny 2022/2023 érednia, cenq jednostki paliwa w Gliwicach, z podzialem na jego
rodzaje, w nastqpujqcej wysokoéci:

1) Paliwa plynne: '
a) etylina 95 - 7,91 zl za litr;
b) etylina 98 - 8,60 zl za Iitr;
c) olcj napr;dowy - 7,49 2% za litr.

2) Paliwa gazowe:
a) gaz LPG — 3,35 2% za litr.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

s §3. Uchwaha wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od og{oszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa
lqskiego.
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Uzasadnienie

Stosuwnie do zapiséw ustawy Prawn Oéwiatowe zwrot kosztéw przewozu udbywa sic; na podstawie wzoru,
w ktérym jednq ze sldadowych jfist érednia cena paliwa w gminie, wlaéciwa dla pojazdu, ktérym dowoiony
jest uczefl. Ustawa zobowiqzuje organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego do okra:-ilenia w drodze
uchwa’ry éredniej ceny jednostki paliwa :13 k£l2dy rok szkolny. Srednia cena poszczegélnych paliw na rok
szkolny 2022/2023 zostala ustalona jako érednia matematyczna can paliw bbowiqzujqcych na stacjach
benzynowych zlokalizowanych w Gliwicach na dziefl 6 czerwca 2022 r.

Zasicgpcz-. i'-krezyd .. a Miasta.
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