
UCHWAŁA NR XXXVII/549/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017, poz. 60, poz. 1428) oraz art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; poz. 1948, poz. 1984; 
poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191; poz. 659; poz. 933; poz. 935; poz. 1089; poz.1475; poz.1529; 
poz.1537) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/125/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2011 r. Nr 84 poz. 1566, z 2013 r. poz. 1225, poz. 2779, z 2015 r. poz. 4812, z 2017 r. poz. 869) w § 
8 w ust.1 w pkt. 1 poz. 1 tabeli otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryteria Wartość 
punktowa Dokumenty potwierdzające daną sytuację

1. Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem 
(opiekunem prawnym) na terenie Gminy 
Miasta Koszalin

20

Kryterium określane jest na podstawie
kopii pierwszej strony 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 
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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodnicząca Rady

Krystyna Kościńska
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