
UCHWAŁA NR XXXIV/264/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2017 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/253/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z
2016 r. poz. 296 z późn. zm.) w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego
stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy.

Publikacja przedmiotowej uchwały byłaby uzasadniona, o ile obowiązek publikacji wynikałby z przepisu
szczególnego (pkt 10 w/w ustawy) albo uchwała stanowiłaby akt prawa miejscowego (pkt 2 w/w ustawy).
Podstawy dla ogłoszenia uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych nie może jednak stanowić
przepis art. 13 pkt 2 wskazanej ustawy, ponieważ uchwała ta nie ma charakteru aktu prawa miejscowego. Nie
spełnia ona kryteriów uznania jej za akt prawa miejscowego określonych w art. 94 Konstytucji RP, zgodnie
z którym organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze
działania tych organów.

Wobec powyższego, uchwała powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:

Aleksandra Walada

Referent ds. oświaty i kultury
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