
UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2022 
RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 21 lipca 2022 roku 

w sprawie ustalenia Średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 

2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.'), i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.?) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co 
następuje: 

$ 1. Na potrzeby określenia wysokości kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych ustala się 

średnią cenę jednostki brutto paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023 

w wysokości: 

1) LPG (gaz) — 3,47 zł., 

2) ON (olej napędowy) — 7,75 zł., 

3) PB (benzyna) — 7,71 zł. 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

PRZEWODNI GZĄCY 
RABY" GMINY, , , 

7 ZZA 
Elzbłeta Figas 

  

   

    

   

  

! Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 

* Dz.U. z 2022 r., poz. 1116.



Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2021r. poz. 1082 z późn. zm.), średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy 

rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023, przyjęto 

średnie ceny paliw: gazu, oleju napędowego i benzyny w okresie na dzień 18.07.2022r. 

z dwóch stacji paliw w Gminie Bądkowo. Pierwszą z nich jest P.H.U. „MARES” Sp. z o.o., 

ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, oddział Bądkowo: cena gazu — 3,47 zł, cena oleju 

napędowego — 7,74 zł i cena benzyny — 7,69 zł. Druga stacja paliw to „U Farmera” FHU 

Kołtuński M, ul. Długa 34, 88-133 Dąbrowa Biskupia, oddział Wysocin: cena oleju 

napędowego — 7,75 zł, cena benzyny — 7,72 zł. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia Średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Bądkowo w roku szkolnym 2022/2023. 

PRZEWUiN IEZĄCY RĄ Ó 4 ZZA 
Klżbleta Figas 

     


