BG.0050.01.229.2022
Zarządzenie Nr 229/2022
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa
miejscowego – projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu
uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny
2022/2023.
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Alicja Sokołowska
Zastępca Wójta

Załącznik
do Zarządzenia Nr 229/2022
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 1 lipca 2022 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NIEPORĘT
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w
sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny
2022/2023
Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego
z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji,
zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa miejscowego - projektu
uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok
szkolny 2022/2023, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 1 lipca 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 11 lipca 2022 r.
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt:
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt
przy placu Wolności 1, w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., w godzinach pracy Urzędu.
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu
Konsultacji.
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.:
1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach;
2) wykaz zgłoszonych uwag;

3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

Załącznik do Ogłoszenia
Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023

-PROJEKT-
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UCHWAŁA NR ………../2022
RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia …………………….2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)¹ w związku z art. 39a ust. 3 ustawy a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)² Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę brutto jednostki paliwa w gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023
w celu spełnienia obowiązków gminy, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo
oświatowe, realizowanych poprzez zwrot rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
niepełnosprawnych oraz rodziców do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych:
1) benzyna – 6,71 zł za 1 litr;
2) olej napędowy – 6,82 zł za 1 litr;
3) LPG – 3,30 zł za 1 litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹ t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.
² t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079 i poz.
1116.
przygotowała: L. Wize
Nieporęt, 1 lipca 2022 r.
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UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok
szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek
oświatowych. Obowiązek zapewnienia dowozu uczniom niepełnosprawnym gmina może spełnić we
własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu uczniów oraz rodziców z miejsca
zamieszkania do miejsca nauki dziecka, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem.
Zasady i sposób obliczania wysokości zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
z miejsca zamieszkania (lub miejsca pracy) do miejsca nauki i z powrotem, realizowanego przez
rodziców określa art. 39a ustawy Prawo oświatowe. W celu zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów
niepełnosprawnych rada gminy, na podstawie art. 39a ust. 3 Prawo oświatowe, określa na każdy rok
szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Przyjęte w projekcie uchwały ceny za 1 litr danego paliwa zostały ustalone na podstawie faktycznych
cen obowiązujących na wszystkich stacjach paliw funkcjonujących w gminie Nieporęt, tj.: Stacji Paliw
„ORLEN” w Nieporęcie, Stacji Paliw Moya w Nieporęcie, Stacji Paliw SHELL w Nieporęcie i Stacji
Paliw LOTOS w Zegrzu Południowym. Ceny poszczególnych rodzajów paliw zostały wyliczone jako
średnie cen brutto obowiązujących na ww. stacjach w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. i wynoszą
odpowiednio: benzyna - 6,71 zł za 1 litr, olej napędowy - 6,82 zł za 1 litr i gaz – 3,30 zł za 1 litr.
Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporęt na rok szkolny
2022/2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

przygotowała: L. Wize
Nieporęt, 1 lipca 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa
miejscowego - projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Nieporęt na rok szkolny 2022/2023
Lp

Stan zapisu w projekcie
uchwały
wraz z podaniem nr
paragrafu i punktu

Podmiot
zgłaszający
uwagi
(propozycje)

Adres

Uwagi – sugerowana
zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu
i punktu)

Nr
telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Uzasadnienie

Imię i
nazwisko
osoby
kontaktowej

Data
wypełnienia

