
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/718/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby 

punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 133 ust. 2, 3 i 6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/547/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5077) 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) Koszalińska Karta Mieszkańca lub pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie 

skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Koszalin opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego 

właściwego dla Gminy Miasta Koszalin lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). 

W przypadku osób nieposiadających Koszalińskiej Karty Mieszkańca i niepodlegających 

obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą przyznania punktów jest oświadczenie 

rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasta Koszalin 

i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego; 

2) zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Kuriata 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Poz. 1358
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