
Uchwala Nr XVI.123.2020 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 13 sierpnia 2020r. 

w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice na rok szkolny 
2020/2021. 

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

(tekst jednolity Dz. U . z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r 

- Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U . z 2020r, poz. 910), Rada Gminy Słubice uchwala, 

co następuje: 

§i 

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Słubice na rok szkolny 2020/2021, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

1) olej napędowy - 4,22 zł 

2) benzyna bezołowiowa - 95 - 4,29 zł 

3) benzyna bezołowiowa - 98 - 4,58 zł 

4) gaz płynny propan - butan - 1,99 z 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1 

Województwa Mazowieckiego. 

§ 2 

Gminy Słubice. 

§ 3 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

:ący Rady 

Januszewski 

http://XVI.123.2020


Uzasadnienie 

Stosownie do zapisu art. 39a ustj 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r- Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U . z 2020r, poz. 910), Rada Gminy określa w drodze uchwały 

średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w 

gminie. 

W związku z powyższym wystąpiono do Stacji Paliw działającej na terenie gminy 

Słubice, oraz do dwóch Stacji gmin ościennych, o podanie cen jednostki paliwa za każdy 

rodzaj sprzedawanego paliwa. 

Tabela przedstawiająca ceny paliw z trzech stacji benzynowych. 

STACJA A STACJA B STACJA C Średnia cena 

olej napędowy 4,15 zł 4,24 zł 4,27 zł 4,22 

benzyna bezołowiowa 95 4,22 zł 4,32 zł 4,34 zł 4,29 

Benzyna bezołowiowa 98 4,52 zł 4,59 zł 4,64 zł 4,58 

Gaz płynny propan-butan 1,99 zł 1,99 zł 1,99 

Po ustaleniu średniej ceny jednostki paliwa, konieczne jest uchwalenie przedmiotowej 

uchwały. 

Rady 

Januszewski 


