
UCHWAŁA NR XIV/141/2020
RADY GMINY WYRY

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1148 z późn. zm.) oraz 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.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. W uchwale XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na 
terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. 1) jeżeli oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka albo rodzic samotnie wychowujący 
dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry - 90 punktów;"

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 ust. 1 pkt 2-3 oraz 
pkt 5 są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) albo rodzica samotnie wychowującego dziecko 
we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola."

3) po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"§ 1. 4. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 jest 
kserokopia pierwszej strony druku zeznania podatkowego lub wydruk urzędowego poświadczenia 
odbioru wygenerowanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu informatycznego 
administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie urzędu skarbowego poświadczające złożenie 
zeznania podatkowego, za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym przeprowadzane jest 
postępowanie rekrutacyjne."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1053


		2020-02-03T12:39:34+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




