
ZARZĄDZENIE NR 67/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących zamiaru  
likwidacji niektórych przedszkoli Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 
1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Przyjmuje się następujące projekty uchwał Rady Miasta Krakowa:
- w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 4 w Krakowie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 68 w Krakowie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 103 w Krakowie.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
       / - /



UZASADNIENIE

W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, 

spowodowaną niżem demograficznym, istnieje potrzeba dokonania racjonalizacji sieci

przedszkoli w Krakowie między innymi poprzez likwidację przedszkoli. Przedszkola do 

likwidacji zostały wskazane na podstawie wskaźników racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli.

Prezydent Miasta Krakowa, akceptując zamiar likwidacji niektórych przedszkoli  

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, postanawia przedstawić projekty stosownych 

uchwał Radzie Miasta Krakowa.



  " projekt"

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 4 w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz. 
1568) oraz art. 59 ust.1 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 
roku Dz. U.  Nr 67 poz. 329 zm. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 i z 1998 
r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, 
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001  r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 
1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 
poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

                                                                       § 1
Z dniem 31 sierpnia  2004 roku zamierza się zlikwidować Przedszkole nr 4 mające 

siedzibę przy ulicy Piekarskiej 12 w Krakowie.

§ 2
Likwidacja, o której mowa w § 1 zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Miasta Krakowa.

  § 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

  § 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Za Radę:



UZASADNIENIE 

W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, 
spowodowaną niżem demograficznym, istnieje potrzeba dokonania racjonalizacji sieci 
przedszkoli w Krakowie. Proponowane zmiany nie spowodują ograniczenia dostępności 
dzieci do przedszkoli. 

Przedszkole nr 4 zostało wskazane do likwidacji na podstawie wskaźników 
racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli. Przedszkole to zostało wytypowane do likwidacji 
ponieważ funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Kurii Metropolitarnej, za który
Gmina Miejska Kraków płaci czynsz w wysokości 319,59 zł miesięcznie za 986 m² (dane za 
2003 r.). Likwidacja przedszkola spowoduje zwolnienie zajmowanych pomieszczeń. 

Roczne wydatki poniesione na prowadzenie przedszkola w roku 2002 przedstawia poniższa 
tabela:

Rodzaj wydatków Kwota w zł % średniej kwoty w danym typie 
placówek

Roczna kwota wydatków z budżetu 
Miasta w przeliczeniu na jedno dziecko 5 308 120

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jeden oddział 111 246 107,47

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jedno dziecko 4 981 118,82

Roczne wydatki na media w przeliczeniu 
na jedno dziecko 646 91,11

Ponadto w 2002 roku w Przedszkolu nr 4 na jeden etat administracji i obsługi przypada 8,93 
dzieci, przy średniej liczbie dzieci w przedszkolach wynoszącej 10,35. 

 Dzieci z likwidowanego przedszkola znajdą miejsce w Przedszkolu nr 45 przy 
ul. Piekarskiej 14, bezpośrednio graniczącym z Przedszkolem nr 4. Przy ul. Piekarskiej 7a 
znajduje się również przedszkole publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr 
Augustianek.  

W przypadku dużej liczby dzieci zapisanych do oddziałów "0" istnieje możliwość 
przeniesienia ich do Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Chmielowskiego 1. W przypadku 
przeniesienia oddziałów "0" do szkół podstawowych, dyrektorzy tych szkół przejmą oddziały 
przedszkolne razem z zatrudnionymi w przedszkolach nauczycielami. W szkołach działają 
pięciogodzinne oddziały "0". W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę rodziców, zostaną 
w szkołach podstawowych utworzone oddziały "0" działające na takich samych zasadach jak 
w przedszkolach, tzn. dzieci będą objęte opieką dziesięciogodzinną z trzema posiłkami.

Likwidacja przedszkola spowoduje zwolnienie budynku, będącego własnością Kurii 
Metropolitarnej.



" projekt"

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 68 w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 
1568) oraz art. 59 ust.1 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 
roku Dz. U.  Nr 67 poz. 329 zm.: Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 i z 1998 
r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, 
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001  r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 
1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 
poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

                                                                       § 1
Z dniem 31 sierpnia  2004 roku zamierza się zlikwidować Przedszkole nr 68 mające 

siedzibę na osiedlu Górali 18 w Krakowie.
§ 2

Likwidacja, o której mowa w § 1 zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnej 
uchwały Rady Miasta Krakowa.

  § 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

 § 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za Radę:



UZASADNIENIE 

W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, 
spowodowaną niżem demograficznym, istnieje potrzeba dokonania racjonalizacji sieci 
przedszkoli w Krakowie. Proponowane zmiany nie spowodują ograniczenia dostępności 
dzieci do przedszkoli. 

Przedszkole nr 68 zostało wskazane do likwidacji na podstawie wskaźników 
racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli. Przedszkole to zostało wytypowane do likwidacji 
ponieważ:
1. W przedszkolu w ciągu 3 lat liczba dzieci zmniejszyła się o 16,95 %,
2. W przedszkolu wykorzystywanych jest 61,25 % miejsc.

Roczne wydatki poniesione na prowadzenie przedszkola w roku 2002 przedstawia poniższa 
tabela:

Rodzaj wydatków Kwota w zł % średniej kwoty w danym typie 
placówek

Roczna kwota wydatków z budżetu 
Miasta w przeliczeniu na jedno dziecko 5 457 123,41

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jeden oddział 98 315 94,98

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jedno dziecko 5 363 127,93

Roczne wydatki na media w przeliczeniu 
na jedno dziecko 903 127,36

Ponadto w 2002 roku w Przedszkolu nr 68 na jeden etat administracji i obsługi przypadało 
9,17 dzieci, przy średniej liczbie dzieci w przedszkolach wynoszącej 10,35. 

 Dzieci z likwidowanego przedszkola znajdą miejsce w Przedszkolach: nr 93  
os. Krakowiaków 18, nr 106 - os. Urocze 6, w odległości 300 metrów (mierzonej w linii 
prostej). Obecnie przedszkola te dysponują 16 wolnymi miejscami.

l.p. Nr 
przedszkola

Liczba miejsc Liczba dzieci łącznie
z  oddziałami „0”

Liczba dzieci w oddziałach „0”
– dzieci 6 – letnie

1. 93 100 91 37
2. 96 100 97 26
2. 106 100 93 28

Z danych demograficznych wynika, że na osiedlach Górali, Krakowiaków, i Uroczym 
mieszka 335 dzieci w wieku przedszkolnym. Najbliższe przedszkola w tym rejonie (nr 93, nr 
96 i nr 106) dysponują 300 miejscami.

W rejonie starej części Nowej Huty, po likwidacji dwóch przedszkoli w roku 
szkolnym 2004/2005, pozostanie 13 przedszkoli, w których będzie 1342 miejsc. Z danych 
demograficznych wynika, że w tym rejonie zamieszkuje 1198 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Likwidacja przedszkola spowoduje zwolnienie budynku, powierzchni użytkowej 
500 m2, który jest własnością Gminy Miejskiej Kraków.



" projekt"

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 103 w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 
1568) oraz art. 59 ust.1 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 
roku Dz. U. Nr 67 poz. 329, zm. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. 
Nr 117 poz. 759,  Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19  poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 
poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001  r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, 
z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 
65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

                                                                       § 1
Z dniem 31 sierpnia  2004 roku zamierza się zlikwidować Przedszkole nr 103 mające 

siedzibę na osiedlu Centrum C 7 w Krakowie.

§ 2
Likwidacja, o której mowa w § 1 zostanie przeprowadzona na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Miasta Krakowa.

  § 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

  § 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za Radę:



UZASADNIENIE 

W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, 
spowodowaną niżem demograficznym, istnieje potrzeba dokonania racjonalizacji sieci 
przedszkoli w Krakowie. Proponowane zmiany nie spowodują ograniczenia dostępności 
dzieci do przedszkoli. 

Przedszkole nr 103 zostało wskazane do likwidacji na podstawie wskaźników 
racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli. Przedszkole to zostało wytypowane  do likwidacji 
ponieważ:
1. W przedszkolu w ciągu 3 lat liczba dzieci zmniejszyła się o 7, co stanowi 10,14 %.

Obecnie do przedszkola zapisanych jest 66 dzieci, w tym 29 sześciolatków, natomiast 
średnio uczęszcza 47 dzieci.

2. Przedszkole funkcjonuje w budynku, za który Gmina Miejska Kraków płaci czynsz 
w wysokości 3 011,59 zł miesięcznie za 518 m² (dane za 2003 r.). W przedszkolu 
wykorzystywanych jest 66,67 % miejsc.

Roczne wydatki poniesione na prowadzenie przedszkola w roku 2002 przedstawia poniższa 
tabela:

Rodzaj wydatków Kwota w zł % średniej kwoty w danym typie 
placówek

Roczna kwota wydatków z budżetu 
Miasta w przeliczeniu na jedno dziecko 4 159 94,05

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jeden oddział 92 378 89,25

Roczne wydatki płacowe w przeliczeniu 
na jedno dziecko 3 959 94,44

Roczne wydatki na media w przeliczeniu 
na jedno dziecko 1 178 166,15

Ponadto w 2002 roku w Przedszkolu nr 103 na jeden etat administracji i obsługi przypada 
10 dzieci, przy średniej liczbie dzieci w przedszkolach wynoszącej 10,35.  

 Dzieci z likwidowanego przedszkola znajdą miejsce w Przedszkolach: nr 98  
os. Centrum B 11, nr 101 os. Centrum A 14 i nr 107 - os. Słoneczne 10, w odległości od 300 
do 450 metrów (mierzonej w linii prostej).  

l.p. Nr 
przedszkola

Liczba miejsc Liczba dzieci łącznie
z  oddziałami „0”

Liczba dzieci w oddziałach „0”
– dzieci 6 – letnie

1. 98 96 62 29
2. 101 95 66 22
3. 107 100 107 37

Z danych demograficznych wynika, że na osiedlach Centrum A, Centrum B, Centrum 
C, Słonecznym, mieszka 244 dzieci w wieku przedszkolnym. Najbliższe przedszkola w tym 
rejonie (nr 98, nr 101 i nr 107) dysponują 291 miejscami.

W rejonie starej części Nowej Huty, po likwidacji dwóch przedszkoli w roku 
szkolnym 2004/2005, pozostanie 13 przedszkoli, w których będzie 1342 miejsc. Z danych 
demograficznych wynika, że w tym rejonie zamieszkuje 1198 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Likwidacja przedszkola spowoduje zwolnienie pomieszczeń.


