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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III.33.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 
publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941) ) 
w zwiazku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

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

1) Z. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

Id: 9907CF44-B73F-4638-ACDF-66106E02D389. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia

do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej została podjęta w związku z art.

52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który to artykuł

dotyczy opłat pobieranych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach. Mając na uwadze

tryb

i sposób pobierania opłat przez placówki w ww. uchwale wydano upoważnienie dla dyrektora do

załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącym pobierania opłat od rodziców. W związku

z ponownym dokonaniem analizy uchwały - biorac pod uwagę orzecznictwo Wojewódzkiego Sąd

Administracyjnego w Opolu - czynności prowadzone przez dyrektorów przedszkoli są czynnościami

technicznymi nie wymagającymi szczególnego upoważnienia. Mając powyższe na uwadze uchylana

uchwała staje się bezprzedmiotowa.

Biała, 11.12.2018 r.

Opracowała: Jadwiga Małota - Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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