
UCHWAŁA NR XXI/180/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

na terenie Gminy Koniecpol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku art. 131 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XXXIX/262/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koniecpol zmianie 
ulega § 1 w ten sposób, że dodaje się w tabeli po punkcie 5 punkt 6 o następującym brzmieniu: 

L.p. Kryterium Wartość 
punktowa 

Dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryterium 

Dziecko, w którego rodzinie dochód na osobę wynosi 
odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111) 

 

mniejsza lub równa 100% kwoty 10 
więcej niż 100% a mniej niż 125% kwoty 9 
od 125% a mniej niż 150% kwoty 8 
od 150% a mniej niż 175% kwoty 7 
od 175% a mniej niż 200% kwoty 6 
od 200% a mniej niż 225% kwoty 5 
od 225% a mniej niż 250% kwoty 4 
od 250% a mniej niż 275% kwoty 3 
od 275% a mniej niż 300% kwoty 2 

6. 

300% kwoty i więcej 1 

Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych, 
odpowiednio rodzica / 
opiekuna samotnie 
wychowującego dziecko 
 o wysokości dochodu 
 na osobę w rodzinie 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 
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§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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