
UCHWAŁA NR XXX/266/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 
poz. 1372) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1082) 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w wysokości: 

L.p. Rodzaj paliwa Średnia cena paliwa 
1 benzyna bezołowiowa Pb 5,73 zł/l 
2 olej napędowy ON 5,35 zł/l 
3 autogaz (LPG) 2,63 zł/l 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082) 

średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa, pozyskanych na dzień ustalania średniej ceny paliw, 
ze stacji paliw znajdujących się na terenie Gminy Rudnik (Stacja Paliw w Szonowicach) oraz stacji paliw 
w sąsiedniej Gminie Racibórz: (BP ul. Reymonta, CIRCLE K (Statoil) ul. Plac Mostowy, LOTOS, ul. 
Reymonta)  wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Rudnik,  która będzie obowiązywała 
w roku szkolnym 2021/2022. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym: 

1. Termin konsultacji: 10.08.2021r. - 17.08.2021r. 

2. Obszar konsultacji: teren Gminy Rudnik. 

3. Przebieg konsultacji:Zarządzenie o konsultacjach uchwały zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy 
Rudnik oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudniku. Konsultacje przewidywały składanie opinii 
i uwag w formie elektronicznej na adres mailowy, przesłane w formie pisemnej lub złożone w formie 
pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach jego pracy. 

4. Wyniki konsultacji: uwag nie wniesiono.
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