
ZARZĄDZENIE Nr 718/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie 
określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia 
kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia kryteriów naboru 
do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 127 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/562/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 
2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 8386).

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wprowadziła zmianę struktury systemu edukacji.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i 4 ww. ustawy, który wszedł w życie 15 stycznia 2017 r., 
z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego gimnazjum. Odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się 
postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

W związku z powyższym, w obecnej sytuacji prawnej uchwała Nr XXXIV/562/15 
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do 
samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów nie ma zastosowania.
         Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania     
w latach następnych.
         Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.
         Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków z budżetu Miasta 
Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie.
         Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 
niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


