
BM.0050.107.2021 

Zarządzenie Nr 107/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

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 prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2021/2022. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2021 r., a termin zakończenia na 

18 czerwca 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały 

Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

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 prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia 

na obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

mailto:urzad@kobylka.pl


§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Projekt 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 

Zatwierdzony przez .......................... 
 

 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

 

z dnia  …………czerwca 2021 r.  

 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 

2021/2022  

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

U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Mieście Kobyłka 

na rok szkolny 2021/2022, w następującej wysokości:  

1) benzyna –  5,44 zł;  

2) olej napędowy – 5,43 zł;  

3) gaz LPG – 2,30 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.  

   

  

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka  

 

 

Konrad Kostrzewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy 

Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2019 poz. 2248) zmianie ulegają zasady 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, 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 2021/2022, przyjęto średnie 

ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny z dnia 10.06.2021 r. dla Miasta Kobyłka, na 

podstawie rozeznania przeprowadzonego na terenie miasta w dniu 10.06.2021 r.. 

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2021/2022.  

 

 


