
ZARZĄDZENIE Nr 2991/2017 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 07.11.2017 r. 

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej  

nr 87-sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych  

nr 2 w Krakowie.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1875), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej  

nr 87-sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych  

nr 2 w Krakowie.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 117 ust. 1, 4 i 5 

ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 949) i art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i poz. 949) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 87-sportowej im. Dr. Henryka Jordana, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35 w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 87-sportową im. Dr. Henryka Jordana, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej  

nr 87-sportowej im. Dr. Henryka Jordana wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr 2  w Krakowie, os. Teatralne 35. 

 § 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.  



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 

szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową 

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie 

w ośmioletnią szkołę podstawową, zatem Rada Miasta Krakowa zobowiązana jest do podjęcia 

ww. uchwały. 

 

Szkoła Podstawowa nr 87-sportowa im. Dr. Henryka Jordana, wchodzi w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35. 

W szkole podstawowej nr 87-sportowej nie ustala się obwodów zgodnie z zapisami  

art. 88 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 

 i poz. 949) mówiącego o tym, że  nie ustala się obwodów m. in. szkołom sportowym. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 

w roku bieżącym i w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych 

dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt 

informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie zwiększy wydatków 

Miasta. Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.  


