
ZARZĄDZENIE Nr 3661/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie 
na os. Kalinowe 18 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, 2232), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na 
os. Kalinowe 18 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 zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie 
poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 i 3, 8 i 9 w zw. z art. 
29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 
949) uchwala się, co następuje:

      §1. 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 
w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie.
         
       2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały zostanie dokonane na 
podstawie odrębnej  uchwały Rady Miasta Krakowa. 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

Proponuje się przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę 
siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie, zgodnie 
z wnioskiem Pani Ewy Bochenek, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 
w Krakowie z 13 października 2017 roku. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. 
(I OSK 3045/13) zmiana siedziby szkoły/placówki jest traktowana jako jej przekształcenie, 
w wyniku czego należy w tym wypadku zastosować procedurę wynikającą z art. 89 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949). 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie 
zmiany siedziby Poradni. 

Obecnie siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie, jest 
budynek Centrum Administracyjnego Nr 2 na os. Szkolnym 27 w Krakowie. 

Od 1 września 2019 r. planuje się ustalenie siedziby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków 
przy os. Kalinowym 18. Do 31 sierpnia 2018 r. budynek ten stanowi siedzibę Szkoły 
Podstawowej Nr 92 w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na 
okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum Nr 42 w Krakowie zostało 
włączone do Szkoły Podstawowej Nr 92 w Krakowie. Docelowo siedzibą Szkoły 
Podstawowej Nr 92 w Krakowie będzie budynek dotychczas zajmowany przez Gimnazjum 
Nr 42 w Krakowie os. Strusia 19. 

Wraz z zamiarem przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 
w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 
w Krakowie, konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń do potrzeb poradni. Środki 
finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostały zaplanowane w kwocie 60 tys. zł. 
W latach 2018 i 2019 planowane jest wykonanie przebudowy. 

Zmiana siedziby nie będzie miała wpływu na wyznaczony teren działania Poradni oraz 
na organizację placówki (w tym zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby 
z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie jest uzasadnione i celowe.

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 niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie i wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów poza 
wyżej wymienionymi.

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. 


