
Projekt 
 
z dnia  21 października 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR XLV/.../2022 

RADY GMINY W OBRAZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r.                  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082 t.j.); Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023 paragraf 3 otrzymuje 
brzmienie: 

"§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały NR ....................Rady Gminy W Obrazowie z dnia .................... 2022 r. zmieniającej 
uchwałę Rady Gminy w Obrazowie Nr XLIII/272/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023 

 
W związku z wystąpieniem wątpliwości organu nadzoru dotyczących określenia faktycznego 

terminu wejścia w życie uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XLIII/272/2022 z dnia 7 września 2022 r. w 
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023, została 
dokonana zmiana treści paragrafu 3, tak by data wejścia w życie powyższej uchwały była zgodne z art. 4 ust 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.    
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