
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVI/149/19 z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Wałbrzych 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVI/149/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych; ogłoszonej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2019 r. pod poz. 5688; 

prawidłowe załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego 

obwieszczenia. 

Wojewoda Dolnośląski: 

J. Obremski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1316



Załącznik Nr 1 do obwieszczenia 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/149/19 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu 

 

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................... 

zamieszkała/y ............................................................................................................................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ................................................................................ 

wydanym przez .......................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a w ................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Wałbrzych, dnia ................................... ............................................................................... 
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Załącznik Nr 2 do obwieszczenia 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/149/19 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................... 

zamieszkała/y ................................................................................................................................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr .................................................................................... 

wydanym przez ............................................................................................................................... 

Oświadczam, że korzystam ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wałbrzych, dnia ................................... .......................................................... 
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