
UCHWAŁA NR LVII/480/2023 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIV/350/2022 
z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz  art. 131 ust. 4-6 
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 762, z 2018 r. poz. 2245, z 2022 r. 
poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/350/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie 
ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu 
kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 4)  tiret 3 otrzymuje brzmienie: ,,kopia pierwszej strony 
zeznań  podatkowych rodziców/opiekunów prawnych za ostatni rozliczony rok 
podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym: 
urzędowym  poświadczeniem odbioru (UPO) lub adnotacją  urzędu 
skarbowego  potwierdzającą wpływ wersji papierowej dokumentu” 

2) § 2 ust. 1 pkt 5)  tiret 3 otrzymuje brzmienie: ,,kopia pierwszej strony 
zeznań  podatkowych rodziców/opiekunów prawnych za ostatni rozliczony rok 
podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym : 
urzędowym  poświadczeniem odbioru (UPO) lub adnotacją  urzędu 
skarbowego  potwierdzającą wpływ wersji papierowej dokumentu” 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 
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