
ZARZĄDZENIE Nr 3574/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 20.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terenu działania samorządowych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.

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 określenia terenu działania samorządowych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.

§ 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 określenia terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-
pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 
art. 123 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59, 949) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 199, z 2017 r. poz. 
1647) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się teren działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków:

1) terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie, 
ul. Adama Chmielowskiego 1, jest obszar określony granicami administracyjnymi 
dzielnic I-III Miasta Krakowa, określonych uchwałami Nr: XCIX/1495/14, 
XCIX/1496/14, XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.,

2) terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie, 
ul. Siewna 23d, jest obszar określony granicami administracyjnymi dzielnic IV-VII 
Miasta Krakowa, określonych uchwałami Nr: XCIX/1498/14, XCIX/1499/14, 
XCIX/1500/14, XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.,

3) terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Krakowie, 
ul. Konfederacka 18, jest obszar określony granicami administracyjnymi dzielnic VIII-
XIII Miasta Krakowa, określonych uchwałami Nr: XCIX/1502/14, XCIX/1503/14, 
XCIX/1504/14, XCIX/1505/14, XCIX/1506/14, XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 12 marca 2014 r.,

4) terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie, 
os. Szkolne 27, jest obszar określony granicami administracyjnymi dzielnic XIV-
XVIII Miasta Krakowa, określonych uchwałami Nr: XCIX/1508/14, XCIX/1509/14, 
XCIX/1510/14, XCIX/1511/14, XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 
marca 2014 r.

§2. Terenem działania wymienionych w pkt. 1-4 samorządowych poradni 
specjalistycznych jest Gmina Miejska Kraków:  

1) Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”     
w Krakowie, ul. Helców 23a,

2) Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krakowie, ul. Półkole 11,



3)  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci 
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2,

4) Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku 
Przedszkolnym w Krakowie, ul. Wacława Popławskiego 17.

§3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy dzieciom i młodzieży, 
rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie 
działania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

      §4. Traci moc uchwała Nr XV/102/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. 
w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych 
prowadzonych przez Miasto Kraków.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

      §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 199, z 2017 r. poz. 
1647) organ prowadzący określa teren działania poradni.

 W związku z powyższym określa się: teren działania poradni psychologiczno-
pedagogicznych w Gminie Miejskiej Kraków poprzez odniesienie do granic 
administracyjnych poszczególnych dzielnic Gminy Miejskiej Kraków oraz teren działania 
specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w odniesieniu do granic 
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji 
zadań przez poradnie. 

W przedkładanym projekcie zostały ujęte aktualizacje przepisów prawa oświatowego, 
wynikające ze zmiany ustroju szkolnego, a także zmiany nazw niektórych poradni. 

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. 


