ZARZĄDZENIE Nńfo

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dniaż^ż grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Nr VIII/44/l 1 Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów

aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§11. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), prowadzącymi działalność statutową na terenie

Miasta

Żyrardowa w

zakresie

nauki,

szkolnictwa

wyższego,

edukacji,

oświaty

i wychowania, projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście Żyrardów, na rok szkolny 2019/2020.

2. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ust. 1 mogą zgłaszać uwagi i opinie

do wspomnianego

projektu

uchwały

za

pośrednictwem

formularza,

stanowiącego

załącznik do Uchwały Nr VIII/44/l 1 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011 r.

§2.

Szczegółowe informacje, dotyczące przeprowadzenia konsultacji, zawiera ogłoszenie w wersji
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia/Zt/grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały:
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Żyrardów,
na rok szkolny 2019/2020

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
które prowadzą działalność statutową na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - do udziału w konsultacjach
w związku z zamiarem podjęcia niniejszej uchwały.
I. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście Żyrardów, na rok szkolny 2019/2020.
II. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych, działających
na terenie Miasta na temat ww. projektu uchwały.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
od dnia /ż. grudnia 2019 r. do dniaoZ.if'..grudnia 2019 r.
IV. Forma przeprowadzenia konsultacji
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie poprzez wypełnienie załączonego formularza.

V. Sposób przekazania uwag i opinii
Wypełniony formularz można:
• przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydzial.okf@zyrardow.pl
lub
• złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1.
VI. Informacja o wynikach konsultacji
W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, na stronie internetowej Urzędu Miasta
Żyrardowa: http://zyrardow.pl zostaną zamieszczone wyniki konsultacji, zawierające
zestawienie uwag i opinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Żyrardowa.

VII. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Józefa Mireckiego 56, teł. 46 855 36 09.

Projekt
z dnia 10 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr..../..../19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia......................... 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Żyrardów,
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Rada Miasta

Żyrardowa uchwala, co następuje:

§1-

1.

Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Mieście Żyrardów, na rok szkolny 2019/2020
w następującej wysokości:

1) olej napędowy - 5,10 zł;
2) benzyna - 5,08 zł;
3) autogaz - 2,37 zł.

2.

Cena, określona w ust. 1 służyć będzie do obliczenia kwoty zwrotu rodzicom kosztów

przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

'

Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzan^ wski

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe gmina jest
zobowiązana do zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do szkoły lub przedszkola, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia. Jeśli zaś przejazd ten i opiekę
zapewniają rodzice, to gmina zobowiązana jest do zwrotu poniesionych przez nich kosztów
na podstawie umowy zawartej między prezydentem miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.
W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) z dniem 3 grudnia 2019 r.
zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do
szkół i placówek oświatowych. Zmiana ustawy określa wzór na obliczenie kosztów
jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.
Zgodnie z zapisem art. 39a ustawy Prawo oświatowe, dodanym przez art. 1 pkt 3
ustawy zmieniającej, 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 2019/2020,
przyjęto ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu pozyskane ze stacji paliw
działających na terenie Miasta Żyrardowa.
Ceny paliwa w Mieście Żyrardów na dzień 09.12.2019 r. wynosiły:

Lp.
1

2

3
4

Stacje benzynowe w Mieście Żyrardów
ORLEN Stacja Paliw nr 570 w Żyrardowie,
ul. Mickiewicza 43
LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Stacja Paliw nr 236
w Żyrardowie, ul. Mickiewicza 13
„GEMINI” Sp. j. Rześki, Rześka, Żyrardów,
ul. 1 Maja 61c
„ISAJ” Iwona Osial, Żyrardów, ul. 1 Maja 88C

LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Stacja Paliw nr 235
w Żyrardowie, ul. Czysta 1A
ORLEN Stacja Paliw nr 4414 w Żyrardowie,
6
ul. Skrowaczewskiego 58A-D
ANWIM S.A., Stacja Paliw MOYA Żyrardów
7
Nr 189, ul. Środkowa 52b
Średnia cena
5

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę w zł
Olej
Benzyna
Benzyna
napędowy
Pb 95
Pb 98

Autogaz

5,13

4,97

5,29

2,39

5,13

4,97

5,29

2,39

5,09

4,95

-

2,35

5,09

4,95

-

2,35

5,13

4,97

5,29

2,39

5,13

4,97

5,29

2,39

5,01

4,91

-

2,34

5,10

4,95

5,29

2,37

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Prezyd

