
Zatzadzenie N | 7 021 2020
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 10.06.2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia kon-sultacji dotyczqcych projektu uchwaly w sprawie okreslenia Sredniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnvm 2O2O|2O21

Na podstawie art. 5 a usl. z otaz art. 30 ust. I ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. u. z 2020 r. poz. 713) oraz S 10 ust. 3 zalEcznika do uchwaly Nr
xxlll2T 4120 Rady Miejskiej w zawierciu z dnia 29 stycznia 2o2o r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzanaa konsultacji z mieszkaicami Gminy zawiercie (Dz. urz. woj. slqskiego z dnia 10
lutego 2020 r. poz. 1345'), zmienionego uchwalq Nr xxv|l2g\t2o Rady Miejskiej w zawierciu z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXlll274t2O Rady Miejsklej w Zawierciu z dnia zg
stycznia 2020 r' w sprawie zasad i trybu przeptowadzania konsurtacji z mieszkaricami Gmrny
Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z dnia 11 maja 2OZO r. poz. 39.10)

-zarzqdzam-
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Przeprowadzic konsurtacje projektu uchwary w sprawie okresrenia sredniej ceny jednostki pariwa
w cminie Zawiercie w roku szkolnvm 2O2OtaO21
Konsultacje przeprowadza sie w c;lu poznania opinii na temat ww. projektu uchwaly.
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Zasieg terytorialny konsultacji obejmuje calq cminq Zawiercie.
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Wykonanie. zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Edukacji oraz Naczelnikowi Wydzialu
Komunikacji Spolecznej.
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Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Konsultacje zostanq przeprowa dzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwary w Biuretynie
Informacji. Pubticznej urzedu Miejskiego, na stronie internetowej Urzgdu tritiejskiego ;;t ; ;pri'ri;"J,
mobilnej do konsultacji spolecznych.
uwagl. dotyczqce ww. projektu uchwaly mozna wnosic w formie pisemnej na formularzu
konsultacyjnym dostgpnym w Biuretynie Informacji pubricznej uzgou uie.lst<iego oraz * toimi"
elektronlcznei (za pomocq aprikacji mobirnej do konsurtacji sporecznyih Gminy zalwiercie).
Formularz konsultacyjny stanowi zalqcznik nr 1 do niniejs2eg o zarzqdzenia.
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Termin rozpoczQcia konsultacji: 15 czerwca 2O2O r.
Termin zakonczenia konsultacji: 22 czerwca 2020 r.



Zalqcznik N I
do ZarzEdzenia N 70212020
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 10 czetwca 2020 t.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Konsultacje spoleczne dotyczqce projektu uchwaly w sprawie okreslenia Sredniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2O2O-2O2O1

lmie i nazwisko

Adres zamieszkania

Podanie danych osobowych jest niezbgdne do ujecia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe bgda
wykozyslywane wylqcznie w celu weMkacji poprawnoSci prowadzenia konsultacji spolecznych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2. tozpotzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
20'16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) informujemy, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenl Miasta Zawiercie z siedziba w Zawierciu pzy ul.
Lesnej 2.
2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznacz\y' inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zawiercie.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwazane bgdE w celu:
.wypelnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratoze (art. 6 ust 1. lit c RODO),
'pzeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu uchwaly w sprawie lokalnych standard6w urbanistycznych dla
miasta Zawiercie.
4. Pani/Pana dane nie bedE pzekazywane innym odbiorcom.
5. Pzetwazane bede nastepujqce Pana/Pani dane osobowe: imig inazwisko, adres zamieszkania.
6. Pani/Pana dane osobowe bedE przechowwane pzez okres niezbgdny do przeprowadzenia konsultacji
spolecznych, tj. opracowania wynik6w konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiezk6w sprawozdawczych,
kontrolnych i archiwalnych zwiqzanych z procesem konsultacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo 2qdania dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania otaz prawo do wniesienia sorzeciwu wobec orzetwarzania.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwazanre
danych osobowych Pani/Pana dotyczEce narusza pzepisy 096lnego rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z aft.77.
9. Podanie przez Pana/Paniq wyzej wskazanych danych osobowych jest niezbgdne do ujgcia Pani/Pana opinii w
wynikach konsultacji spolecznych, a ich niepodanie skutkuje niewa2noscia pzekazanej opinii.
10. Podane ptzez PanalPaniq dane osobowe nie bedE wykorzystywane do zautomalyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o kt6rym mowa w art. 22

Lp. Uwagi do projektu uchwaly

Obecny zapis w projekcie uchwaly Proponowana zmiana zapisu lub
dodatkowy zapis
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z dnia 5 czerwca2020 r.
Zatw rerdz.ony przez

IUCHWAT,ANR.
IRADV MllE.nSn<IEJI W Z,{WTiERCITJ

z daia .................... 2020 r.

w spil'aflrie on$'e6[emia Sredxriei ceniy jednosliLi paliwa w Gminie Zawiercie w noku szkolny m 202012021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj.Dz. U . 22020 r.
poz.713)wzwi4zku zztrt.39arst.3ustawyzdnia14grudnia2016r.PrawoOswiatow.(tj.Dz.U.22020r.
poz. 910) na wniosek Pre4ydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierait

- uchwala

$ 1. Ustala sig Sreilni4 ceng brutto jednostki paliwa na rok szkolny 2020D021 w wysokosci:
1) w przypadku oleju napgdowego okre(;la sig na 4,12 z\

2) w przypadku benzyny okre5la sig na: 4,24 zl

3) w przlpadku autogazu okrefla sig n a: 1,85 zl.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig prezydentowi Miasta Zawiercie.

,_- ! 3..Y"h*uP .:hodzi w 2ycie po uptywie 14 tlni od jej ogloszenia w Dziermiku Urzgdowym
Wojew6dztwa Sl4skiego.

Przewodnicz4ca Rady
Miejskiej

tseata Chawula

SPRAWDZONO PoD'iIzGLEDEM
FORMALNOPM!\4!YM'

f.b-+fr,
Adwo kat Ag n ie gz ka bm ag ata

Id: D5Dl65 I 1-6379-418D-8D4E-DBFA76D6B43C. Proiekt
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Stezydenta tvtiasta Zawie

w s-nrawir: oke6lenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawietcie, w roku szkolnym
2020/2021.

l. Zgadne z u1.39 a ustawy z 16 grudnia 2016 r. ustawy Frawo o6wiatowe (tj. Dz. II-
z 2020 poz. 910), zwrot rodzicom koszt6w przewozu niepelnosprawnego dz-iecka nastgpuje

w wysoko5ci okreslonej wedtug wzoru w ustawie, w kt6rym jednym z czrynnik6w jest Srednia

cena paliwa w gminie. Zgodnte z art.39 a ust. 3 w/w ustawy Sredni4 ceng paliwa w gminie

okreSla na kazdy rok szkolny Rada Miejska , uwzglgdniaj4c ceny jednostki paliwa w gminie-

Do wyliczenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie na rok szkolny

2020/2021,pnyjgto ceny paliw : benzyny, oleju napgdowego, autogazu z dnia 5.06.2020 t.
Sredni4 ceng ben-ryny wyliczono ze Sredniej ceny benryny: Pb95 i Pb98.

Stacje benzymowe na terenie Grniny
Zswiercie

Cena paliwa z dnia 5.06.2020 r.

Pb 9s Pb 98 ON I,PG

Stacja BP ul. Paderewskiego 8 4,08 4,44 414 1,89

Stacja Sengam ul. Krryryra 3 4,06 411 1;87

Stacja Orlen ul. Wojska Polskiego 48 4,08 4,39 414

Stacja Circle K ul. Obr. Poozty Qd,afskiej 20 4,08 4,14 1;83 .

Stacja LPG ul. Obr. Poczty Gdanskiej 4

Stacja SYLGAZ LPG ul. Paderewskiego 112 a

Stacja Tranzit ul. Siewierska 196 4,04 4,09 1.;.te
l

Stacja Orlen ul. Jurajska i64 4,0s 4,36 /111 t;96

Srednia cena paliwa 4,07 4,40 4rl2 1;85

Srednia cena benzyny 4,24

2. Skutki finansowe
Srodki na ten cel ujmowane s4 co roku w bud2ecie miasta Zawierci e w d2.807' rozdz.

80113.


