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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2022/2023 do 
zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 r. poz. 1082 
ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców określa się 
średnią cenę jednostki paliwa w Mieście Białystok na rok szkolny 2022/2023 w następujących wysokościach: 

1) ON: 7,63 zł/l; 

2) E95: 6,70 zł/l; 

3) E98: 7,05 zł/l; 

4) LPG: 3,71 zł/l. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 655. 
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Uzasadnienie 

W art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
zobowiązano rady gmin do określenia średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny w drodze uchwały. 
Proponowane ceny jednostek paliwa zostały zaczerpnięte z danych portalu gospodarczego www.wnp.pl  dla 
Białegostoku i przyjęte na ostatni dzień opublikowanych danych z końca pierwszego kwartału 2022 roku, tj. na 
dzień 30 marca 2022 roku.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 
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