
UCHWAŁA NR XXII/276/2020
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących 
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Świdnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 133 ust. 2,3,6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty Rodziny 
i Spraw Społecznych Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/354/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych 
klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., 
poz. 1703) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), za rok ubiegły, według miejsca 
zamieszkania na terenie Świdnika przez :

- obojga rodziców/opiekunów  prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko – 8 punktów

- jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych - 4 punkty.”.

2. W § 3 ust. 1 dodaje się pkt  6 następującej treści:

„6) w zakresie § 2 pkt 6 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o rozliczeniu podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT) za rok ubiegły w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie, właściwym 
dla osób zamieszkałych na terenie Świdnika.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdnik.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik

Włodzimierz Radek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lutego 2020 r.

Poz. 1014
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