
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/245/2022 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/199/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/199/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2021/2022 (Dz. Urz. Woj. Warm-

Maz. z 2021 r. poz. 3277) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 1. punkt 1), 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie: 

”1) w przypadku benzyny na: 6,68 zł za litr; 

2) w przypadku oleju napędowego na: 7,31 zł za litr; 

3) w przypadku autogazu na: 3,79 zł za litr.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 kwietnia 2022 r.

Poz. 1910



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXIX/245/2022 Rady Gminy Płoskinia z dnia 7 kwietnia 2022 r.  

zmieniającej uchwałę Nr XXIII/199/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia na rok szkolny 2021/2022 

 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze 

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.  

W związku ze wzrostem cen paliwa proponuje się zmienić podjętą uchwałę Nr XXIII/199/2021 RADY 

GMINY PŁOSKINIA z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Płoskinia na rok szkolny 2021/2022.  

 

Na ternie Gminy Płoskinia nie występują stacje paliw dlatego też do wyliczenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto średnie ceny paliw wyliczone na podstawie cen paliw na 

stacjach paliw w sąsiedniej gminie tj. Miasto Braniewo.  

Średnie ceny paliw ustalono dla następujących paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne. 
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