
UCHWAŁA NR 254/LII/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz.559, zm. poz.583, poz.1005 i poz.1079) oraz  art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, zm. przen. poz. 762, zm.Dz.U. z 2022 r. poz. 655, poz.1079 i poz.1116) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2022/2023: 

1) olej napędowy 7,65 zł za litr, 
2) benzyna 7,95 zł za litr, 
3) autogaz LPG 3,50 zł za litr, 
4) autogaz CNG 6,40 zł za m3, 

5) prąd elektryczny 0,82zł/kWh. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w sposób przewidziany w statucie Miasta i Gminy Sanniki 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082, zm. przen. poz. 762, zm.Dz.U. z 2022 r. poz. 655, poz.  1079 i poz.1116), 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: autogazu, oleju napędowego i benzyny pozyskane z stacji benzynowej OIL-GAZ 
GROUP Sp. z o. o.stacja przy ul.Warszawska 185, 09-540 Sanniki działającej na terenie Miasta i 
Gminy Sanniki. Wzięto pod uwagę detaliczne ceny paliw umieszczone na tablicy ogłoszeniowej 
stacji w dniu 13.06.2022 r. 
Średnią cenę jednostki autogazu CNG przyjęto na podstawie cennika paliwa CNG obowiązującego 
od 06.06.2022 r. zamieszczonego na stronie internetowej PGNiG. 
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2022/2023. 
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