
 

UCHWAŁA Nr XIII/220/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 19 grudnia 2011

w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkół podstawowych na terenie Dzielnicy XVIII

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik Nr 18 do 
Uchwały  Nr  LXVII/660/96  Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  18  grudnia  1996  r.  w  sprawie 
organizacji  i  zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta  uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy XVIII sprzeciwia się planom likwidacji lub przekształcenia w placówki 
prowadzone przez inny organ niż JST
- Szkoły Podstawowej nr 74 im. S. Wyspiańskiego ul. Prawocheńskiego 7,
- Szkoły Podstawowej nr 140 im. S. Staszica ul. Branicka 26,
- Szkoły Podstawowej nr 142 im. T. Kościuszki ul. Drożyska 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Zarówno Rodzice, Uczniowie, jak i Grono Pedagogiczne SP 74, 140 i 142 stanowczo sprzeciwia 
się proponowanym zmianom.
Wszystkie  szkoły  powstały  ponad sto  lat  temu z  inicjatywy mieszkańców i  były  przez  nich 
budowane  na  gruntach  przekazanych  przez  Wspólnotę  Gruntową.  Istnienie  szkół  integruje 
środowisko, to nie tylko miejsce edukacji dzieci, ale również ważny ośrodek życia społecznego.  
Biorąc  pod uwagę słabe skomunikowanie  terenów os.  Wolica,  Wyciąże  i  Branice  z  centrum 
Nowej Huty – najpierw jazda autobusem na pętlę  w Pleszowie,  następnie przesiadka i  jazda 
tramwajem dla dzieci 5, 6, 7 letnich jest nie do przyjęcia. W placówkach szkolnych dzieci mają 
zapewnioną opiekę w świetlicach i posiłek w stołówce. Rada Dzielnicy od lat przyznaje środki na 
remonty placówek, które są dobrym stanie technicznym.
Od jakiegoś czasu zwiększa się liczba napływającej ludności w te rejony, budowane są nowe 
domy. Do przedszkoli uczęszcza duża ilość dzieci. 
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