
 

 

UCHWAŁA NR VI/54/2019 

RADY GMINY MIEDŹNA 

z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna w sprawie określenia kryteriów na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) 

Rada Gminy Miedźna uchwala 

§ 1. W Uchwale nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów (DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.723) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: "w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, 

o której mowa w lit. a, liczbę punktów przyznaje się zgodnie z poniższym wskazaniem: 

- więcej niż 100% a mniej niż 125% kwoty - liczba punktów 0,9; 

- od 125% a mniej niż 150% kwoty - liczba punktów 0,8; 

- od 150% a mniej niż 175% kwoty - liczba punktów 0,7; 

- od 175% a mniej niż 200% kwoty - liczba punktów 0,6; 

- od 200% a mniej niż 225% kwoty - liczba punktów 0,5; 

- od 225% a mniej niż 250% kwoty - liczba punktów 0,4; 

- od 250% a mniej niż 275% kwoty - liczba punktów 0,3; 

- od 275% a mniej niż 300% kwoty - liczba punktów 0,2; 

- 300% kwoty i więcej -  liczba punktów 0,1. 

2) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

zawierające informację o powierzchni posiadanych użytków rolnych". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2761



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 

 

 

Andrzej Kempny 
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