
UCHWAŁA  NR 402/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 30  maja  2017r. 

 
 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  
30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730) i art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. 
poz.296, poz.1579) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala się, co następuje: 
 
 
 §1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  

30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. 

2. Ogłoszenie nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Jastrowiu, stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
    
    
    

 



UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 402/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja  2017r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  
30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. 
 
 
 Sporządzenie tekstu jednolitego aktu normatywnego stanowi realizację obowiązku 
wynikającego  z ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016r. poz.296  ze zm.)  

Zgodnie z art.16 ust.3 i 4 powołanej ustawy teksty jednolite aktów normatywnych innych 
niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Tekst jednolity ogłasza się                
w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. 

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lutego 2017r. Nr KN-
I.4131.1.94.2017.11 stwierdził częściową nieważność uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej                        
w Jastrowiu z dnia  30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                            
z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu 
publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć w zakresie §2 ust.1. 

Tekst przedmiotowej uchwały ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z 2017r. poz.347 nie uwzględnia zmiany uchwały będącej następstwem 
rozstrzygnięcia nadzorczego.    

W związku z powyższym posługiwanie się tekstem uchwały stało się  istotnie utrudnione, co 
uzasadnia celowość i konieczność ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały. 

 
Podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje zatem pełne uzasadnienie. 
 
 


