
UCHWAŁA NR XLV/422/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok 
w roku szkolnym 2022/2023 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu 

niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2022 poz. 559 ze zm.) oraz art.. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 
ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Santok na rok szkolny 2022/2023: 

a) benzyna bezołowiowa Pb95 - 7,74 zł/l 

b) olej napędowy diesel ON – 7,72 zł/l 

c) gaz LPG – 3,46 zł/l 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Ustawodawca zdecydował, że średnią cenę jednostki paliwa w gminie na  każdy rok szkolny  ma określać 
rada gminy w drodze uchwały. Ponieważ na terenie gminy Santok nie funkcjonują stacje benzynowe, 
średnią cenę jednostki paliwa określono na podstawie średnich cen paliw obowiązujących w sąsiedniej 
gminie – Gorzowie Wlkp. Przyjęto ceny: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 z 9 stacji paliw 
i autogazu LPG z 8 stacji paliw, obowiązujące w dniu 04 lipca 2022r. 

 Mając na uwadze ciążący na organie stanowiącym obowiązek określenia cen, to podjęcie niniejszej 
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Santok na rok szkolny 2022/2023 
jest konieczne. 
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