
ZARZĄDZENIE Nr 246/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 06.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr IV/80/19 w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia 
sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 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 zmiany Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 
przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), w związku z art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669, 
2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr IV/80/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza 
się następujące zmiany:

1) pkt 45 otrzymuje brzmienie: „Samorządowe Przedszkole nr 49, 30-812 Kraków, 
ul. Bieżanowska 40”, „Oddziały przedszkola, 30-820 Kraków, ul. Dygasińskiego 
15 a”. 

2) pkt 123 otrzymuje brzmienie: „Samorządowe Przedszkole nr 165, 31-229 Kraków, 
ul. Wincentego Danka 1”. 

§ 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

         Wprowadzenie zmian do uchwały podyktowane jest zmianą lokalizacji oddziałów 
przedszkolnych Samorządowego Przedszkola nr 49 funkcjonujących przy ul. Nad                   
Potokiem 6. Od lutego 2019 r. oddziały będą działały w nowo wybudowanym budynku 
przedszkolnym przy ul. Dygasińskiego 15 a, przeznaczonym dla 100 dzieci, czyli 4 
oddziałów. Zwiększy to ofertę przedszkola o 1 oddział (25 dzieci). 
           Zmiany wprowadzone w uchwale dotyczące zmiany adresu Samorządowego 
Przedszkola nr 165 są związane z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - sygn. 
Akt. II OSK 2227/18, w którym przywrócono nazwę ulicy Wincentego Danka. W związku z 
powyższym Samorządowe Przedszkole nr 165 mieści się obecnie przy ul. Wincentego              
Danka 1, 31-229 Kraków. 


