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Uchwała Nr …………/……….. /2016 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

 

w sprawie: wyrażenia opinii oraz przedłożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie 

propozycji zmian sieci szkolnej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony. 

 
Na podstawie § 3 pkt 4) lit e) oraz  pkt 3) lit k) uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. 

z dnia 27.03.2014 r. poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Gimnazjum nr 9 będącej skutkiem realizacji założeń reformy 

sieci szkolnej opiniuje się negatywnie możliwość przekazana budynku szkolnego przy ul. Kazimierza 

Odnowiciela 2 na rzecz szkoły prowadzonej przez inny podmiot niż Gmina Miejska Kraków. 

2. Opiniuje się negatywnie możliwość likwidacji lub wygaszenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII 

będącego częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 położonego przy ul. Seniorów Lotnictwa 5. 

 

§2. 

 

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o utrzymanie funkcji oświatowej budynków przy ul. 

Seniorów Lotnictwa 5 i ul. Kazimierza Odnowiciela 2 oraz ich przeznaczenie na potrzeby szkół, 

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. 

2. Wnioskuje się Prezydenta Miasta Krakowa o lokalizację na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

Zespołu Szkół Lotniczych poprzez połączenie Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII z Zespołem 

Szkół Mechanicznych nr 4. 

 

§3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
UZASADNIENIE:  

 

Zaproponowana przez Prezydent Miasta Krakowa p. Katarzynę Król zmiana sieci szkolnej, będąca 

efektem realizacji założeń reformy edukacji Rządu RP tworzonego przez partię polityczną Prawo  

i Sprawiedliwość będzie skutkować likwidacją na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

ogólnokształcącego szkolnictwa średniego. Negatywnym skutkiem przyjętych założeń reformy będzie 

ponadto oddanie przez Gminę Miejską Kraków na rzecz innego podmiotu budynku szkolnego 

położonego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2. Budynek szkolny przy ul. Kazimierza Odnowiciela  2 

wraz z przyległymi boiskami sportowymi został staraniem Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz 

Radnego Miasta Krakowa p. Dominika Jaśkowca kompleksowy wyremontowany, łączna wysokość 

środków finansowych zaangażowanych w jego remont, termomodernizację oraz przebudowę boisk 

przekroczyła kwotę 2,5 mln złotych co stanowi zdaniem Rady Dzielnicy III podstawę do zachowania 

przedmiotowej nieruchomości na potrzeby szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Kraków. Z uwagi na tradycje lotnicze Dzielnicy III Prądnik Czerwony jak też funkcjonowanie w Liceum 

Ogólnokształcącym nr XXIII oraz Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 klas o profilu lotniczym należy 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami połączyć obydwie szkoły tworząc jeden Zespół Szkół Lotniczych 

i zapewnić jego funkcjonowanie na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.  


