UCHWAŁA NR XCVI/1294/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów
w Krakowie (z późniejszymi zmianami).
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów
w Krakowie (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji nr 17 po wyrazie: „Bochenka” dodaje się wyrazy: „Cechowa – od nr 69 do końca”,
2) w pozycji nr 32 po wyrazie: „Nawojowska” dodaje się wyrazy: „Ojca Krajewskiego”,
3) w pozycji nr 81 skreśla się wyraz: „Skąpskiego”,
4) w pozycji nr 92 skreśla się wyraz: „Jędrzejczyka”,
5) w pozycji nr 97 skreśla się wyrazy: „Do Luboni” i wyrazy: „Krystyna z Ostrowa”, a po wyrazie: „Cechowa”
dodaje się wyrazy: „- do nr 68”.
§ 2. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów
w Krakowie ( z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji nr 6 w miejsce wyrazów: „Dietla – od nr 80 do końca” wpisuje się wyrazy: „Dietla – numery parzyste
od nr 80 do końca i numery nieparzyste od nr 91 do końca”,
2) w pozycji nr 9 skreśla się wyraz: „Jaśminowa”,
3) w pozycji nr 17 po wyrazie: „Obopólna” dodaje się wyrazy: „Ojca Krajewskiego”,
4) w pozycji nr 22 skreśla się wyraz: „Skąpskiego”,
5) w pozycji nr 23 skreśla się wyraz: „Radłowa”,
6) w pozycji nr 27 skreśla się wyraz: „Krzyżańskiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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5) w pozycji nr 23 skreśla się wyraz: „Radłowa”,
6) w pozycji nr 27 skreśla się wyraz: „Krzyżańskiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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