UCHWAŁA Nr LIII/475/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) w związku z art. 131
ust. 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LI/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Karczew zmienia się § 2 poprzez uchylenie ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r.,
poz. 130
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 949 i 2203

UZASADNIENIE
Konieczność dokonania zmian w Uchwale Nr LI/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 13 lutego 2018 r. wynika z kwestionowanego w orzecznictwie potwierdzania
spełnianych kryteriów ustawowych dokumentami. Muszą być one złożone odpowiednio w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego
odpisu bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica/prawnego opiekuna dziecka w obecności dyrektora placówki (oryginał do wglądu)
albo w postaci wyciągu z dokumentu, jeżeli taki dokument znajduje się w aktach przedszkola
lub szkoły podstawowej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

