
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 20 maja 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie  
określenia średnich stawek cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023, stanowiący 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 25 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1057). 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z dnia 18.05.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR __/__/2022 

RADY GMINY MIEDŹNO 

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

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno 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 r. 

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023: 

1) olej napędowy - 7,55 zł za litr; 

2) benzyna bezołowiowa - 7,17 zł za litr; 

3) gaz LPG - 3,59 zł za dm3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 20 maja 2022 r.
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Uzasadnienie 

Regulacja Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (art.39a ust.2) dotycząca zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wymaga określenia przez 

Radę Gminy średniej jednostkowej paliwa w Gminie Miedźno na każdy rok szkolny. Średnia cena jednostki 

paliwa stanowi jeden z elementów wzoru określającego wysokość jednorazowego zwrotu kosztów 

przewozu dziecka. Pozostałymi elementami są liczba kilometrów przewozu oraz średnie zużycie paliwa 

w jednostkach na 100 kilometrów według danych producenta pojazdu. 

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według 

wzoru:  

gdzie: 

a - 

liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 

a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z 

powrotem, 

b - 
liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca 

pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 

d - 
średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych 

producenta pojazdu 

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

paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od dnia 15.04.2022 r. do dnia 15.05.2022 r. ze stacji 

paliw z terenu Gminy Miedźno oraz ze stacji paliw znajdujących się w miejscowościach blisko 

sąsiadującymi z Gminą Miedźno z uwagi na to, iż na terenie Gminy Miedźno znajduje się tylko jedna stacja 

paliw, która ma w swojej ofercie wszystkie rodzaje paliw. 

Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny: Pb95 i Pb98. 

Dane zawiera poniższa tabela: 

Stacje Paliw Pb  ON LPG 

Stacja Paliw A.Chajdas sp.j., Miedźno,  
ul. Częstochowska 15  

7,07 7,52 3,59 

Stacja Paliw P.H.U. "GÓRKA" Krawczyk Kazimiera, Miedźno, 

ul. Częstochowska 8 
- - 3,62 

Stacja Paliw "DSOiL", Kamyk, ul. Grunwaldzka 8 7,19 7,58 3,61 

Stacja Paliw "POLTRANS", Popów, ul. Wieluńska 5 7,11 7,53 3,58 

Stacja Paliw "MOYA", Kłobuck, ul. Jana Długosza 122 7,22 7,49  3,49 

Stacja Paliw "ORLEN", Kłobuck, ul. Wieluńska 9 7,28  7,61 3,65 

średnia 7,17 7,55 3,59 
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Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miedźno, w roku szkolnym 2022/2023. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 20 maja 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia średnich 
stawek cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023 

Termin konsultacji od dnia 25 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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