
 

 

UCHWAŁA NR LVI/587/2018 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im 

liczbą punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) art. 16 ust. 3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1523), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXIX/377/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 23 lutego 

2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie dokumentów 

niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 

26.04.2018 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik do uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

 

Dariusz Bożek  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2756
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1523), tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa 

ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Tekst jednolity ogłasza się 

w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Mając na 

uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów 

wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez 

Gminę Tarnobrzeg. 
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