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Proiekt

z dnia I czevca 2020 t.
Zalwietdzony pzez ..............

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia .....2020 r.

w sprawie: okieslenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie i MieScie Czerwionka-Leszcryny, w roku
szkolnym 202012021.

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj. Dz. U
2 2020 t. poz.713) w zwiqzku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (tj. Dz. U
z 2020 t. poz. 9101.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala co nastepuje:

01.
Sredniq ceng jednostki paliwa w Gminie i Miescie Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 202012021

1)w pzypadku ole.lu napedowego okresla sie na: 4,09 zlzafir:
2) w pzypadku benzyny okresla sig na: 4,05 zl za lilr;

3) w pzypadku autogazu okreSla sig na: 1,93 zl za litr.

s2.
Vwkonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojew6dztrva

Slqskiego.
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