
UCHWAŁA NR XXVI/257/2021 
 

RADY GMINY LUBIN 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin 

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

§ 1.  

 W  uchwale Nr XLVII/307/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z  liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin 
(Dz.Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz.1493), zmienionej uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 
2 listopada 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6279) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasowa treść § 1 stanowi ust. 1, 

2) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku ustalenia terminów rekrutacji, które uniemożliwiać będą przedłożenie kopii pierwszej 
strony PIT-u, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 5 oraz pkt 2 ppkt 5 za rok poprzedzający rekrutację, 
właściwym dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest kopia pierwszej strony PIT-u 
złożonego do urzędu skarbowego w roku poprzedzającym rekrutację.”. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubin 

 
 

Norbert Grabowski 
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Uzasadnienie 

Dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Lubin 

Zgodnie z 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 póź. zm.) organ prowadzący ma obowiązek określić kryteria rekrutacyjne do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Ustalone kryteria  znajdą swoje zastosowanie w procesie 
rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. 

Proponowane zmiany w uchwale dotyczą określenia rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryterium zamieszkania kandydata na terenie Gminy Lubin, poprzez dopuszczenie możliwości przedłożenia 
ostatniego PIT-u, gdy przedłożenie PIT-u za rok poprzedzający rekrutację jest niemożliwy na wypadek 
ustalenia wcześniejszych terminów rekrutacji przypadających na miesiąc styczeń/luty. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 
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