UCHWAŁA NR IX/164/15
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania
tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:
1) kryterium „Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miejskiej
Kraków” otrzymuje brzmienie: „Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków i w
rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terytorium
Gminy Miejskiej Kraków, osobiście lub za pośrednictwem płatnika”.
2) dokument niezbędny do potwierdzania kryterium: „oświadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego w Gminie Miejskiej Kraków przez rodziców kandydata (od każdego z rodziców)”
otrzymuje brzmienie: „oświadczenie rodzica o wskazaniu w rocznym zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu, miejsca zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (od każdego
z rodziców)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie również do wniosków, które zostały złożone przed
dniem wejścia w życie uchwały.
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