
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/36/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji

Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji 
projekt uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2019/2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 lutego 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 marca 2020 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać 
w terminie do dnia: 16 marca 2020 r.

• elektronicznie na adres: urzad@laczna.pl lub
• pisemnie na adres: na adres:

Urząd Gminy w Łącznej 
Kamionki 60. 26-140 Łączna

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej 
adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w sprawie: 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna w roku szkolnym 2019/2020.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Łączna.

mailto:urzad@laczna.pl


Projekt

UCHWAŁA NR...................... /2020

z dnia ..

RADY GMINY ŁĄCZNĄ

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

SI.

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2019/2020:

1) w przypadku oleju napędowego : 5,22 zł za litr;

2) w przypadku benzyny : 4,95 zł za litr;

3) w przypadku autogazu : 2,28 z za litr.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3 .

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

Województwa Świętokrzyskiego.

SEKkEJAR  ̂GMINY

mgr M irosifr Kopytek



Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019r. o zm ianie ustawy Prawo 

oświatowe oraz n iektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2248) zm ianie u legają  zasady 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

ośw iatowych, jeże li dowożenie zapew nia ją  rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w /w  ustawy, średnią cenę jednostk i paliwa 

w gm in ie  określa na każdy rok szkolny rada gm iny, w drodze uchwały, uwzględniając ceny 

jednostk i paliwa w gm inie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostk i paliwa w gm in ie  na rok szkolny 2019/2020, przyję to  

średnie ceny paliw : autogazu, o leju napędowego i benzyny w okresie od dnia 01 -  24 
lutego 2020r. obowiązujące w dwóch lokalnych stacjach paliw.

Mając na uwadze powyższe, niezbędnym i zasadnym je s t podjęcie w /w  uchwały.


