
Projekt 
 
z dnia 16 listopada 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych 

dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1652 i 1653) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 - 6 w brzmieniu: 

„4) rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za rok ubiegły 
w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie – 7 pkt; 

5) jeden z rodziców/opiekunów rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za rok ubiegły 
w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie – 5 pkt; 

6) dane przedszkole zostało wskazane we wniosku jako preferowane – 2 pkt;”; 

2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie (załącznik Nr 3).”; 

3) dodaje się załącznik Nr 3 do uchwały „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o rozliczeniu podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Załącznik Nr 3 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o rozliczeniu podatku dochodowego od 

osób fizycznych za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez ………………………, 

oświadczam, że rozliczyłem/am podatek dochodowy od osób fizycznych za rok ubiegły 

w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie. 

 

 

Hrubieszów, dnia ………………   ………………………………………….. 

         (Czytelny podpis) 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez ………………………, 

oświadczam, że rozliczyłem/am podatek dochodowy od osób fizycznych za rok ubiegły 

w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie. 

 

 

Hrubieszów, dnia ………………   ………………………………………….. 

         (Czytelny podpis) 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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UZASADNIENIE

W świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
zasady przyjmowania kandydatów do publicznego przedszkola reguluje art. 131, który mówi, że do
przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej Gminy.

Przy większej liczbie kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący.

Projekt zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych
dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów wprowadza 3 nowe kryteria oraz określa dokumenty niezbędne
do potwierdzenia ich spełnienia.

Ustawa stanowi, że kryteria muszą uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Zaproponowane kryteria spełniają te zasady.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): BARBARA HARAPIUK
Kierownik
Centrum Obsługi
Przedszkoli w Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami
jednostek organizacyjnych, których
zadań dotyczy lub może dotyczyć
treść aktu:

Nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy
projekt aktu związany jest z
koniecznością wydatkowania
środków z budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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