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Uchwała Nr XLVII/ 317 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 30.01.2018r.  

 
w sprawie: wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta 

Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic. 

 
Na podstawie §3 pkt. 4 lit. b uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845)  Rada Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Opiniuje się negatywnie przedstawiony projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki stanowiący załącznik nr 9 do uchwały Nr XC/2368/17 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1503/14 

Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – 

Borek Fałęcki w Krakowie, ze względu na brak zapisów dotyczących korekty granic Dzielnicy 

IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, wnioskowanych w uchwałach Rady Dzielnicy IX. 

§2 

 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o korektę zapisów załącznika do Statutu 

Dzielnicy IX w sprawie granic Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki - uchwała nr 

XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu 

działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, z: 

1. Dzielnicą VIII Dębniki.  

O przywrócenie granic Dzielnicy IX sprzed zmiany Statutu z 2014r. w szczególności  

na odcinku od ul. Strąkowej po ul. Brożka  przywracając obszar, na którym 

zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa Nr 158 przy ul. Strąkowej 3A i Przedszkole 

Samorządowe Nr 110 przy ul. Strąkowej. 

 

2. Dzielnicą XI Podgórze Duchackie.   

Korekta zapisów: na odcinku granicy od skrzyżowania ulic: Tischnera z ul. Turowicza, 

do IV obwodnicy – węzła Sapiehy i rzeki Wilgi; 

przebieg po stronie zachodniej ulic Turowicza,  Herberta, stronie północno-zachodniej 

węzła Sapiehy  IV obwodnicy, północnej stronie odcinka IV obwodnicy, do 

skrzyżowania z rzeką Wilgą; po granicy pasa jezdnego.  

 

3. Dzielnicą XIII Podgórze.  

Korekta zapisów: na odcinku granicy od skrzyżowania ulic: Kapelanka, Brożka, Grota 

Roweckiego i projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów do ul. Turowicza, przebieg po 

stronie południowej ulic Brożka i Tischnera, po granicy pasa jezdnego.  

 

 

 

 

 

 



§3 

 

  Wnioskuje się o wprowadzenie poniżej zapisanych zmian w Statucie Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki - uchwała nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki 

w Krakowie 

 

1. -w §24 ustęp 4 - wnioskuje się o doprecyzowanie dokładnie czasu przekazania oświadczenia. 

2. - w §78  dodać w punkcie 5, na koniec zapisu słowo „lub” 

3. - oraz wnioskuje się  dodanie dodatkowego punktu w §78  po punkcie nr 5 o treści: 

6. Rada obligatoryjnie wnioskuje do realizacji kolejne zadania wybrane w głosowaniu 

przez mieszkańców mogąc zwiększyć kwotę Budżetu Obywatelskiego, na kolejne zadania  

z największa ilością głosów. W tym przypadku nie ma zastosowania formuła zapisana w 

punkcie 5. 

Numeracja punktów 6 i 7 ulega zmianie na 7 i 8. 

4. Wnioskuje się o wycofanie z §11 pkt 3 Statutu zapisu: 

- , a także do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań , o których mowa w 

§3 pkt 5.  

5. Jednocześnie wnioskuje się o uzupełnienie § 50 ust. 2 o pkt nr 12 o treści: 

12) wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5. 

 

 

§4 

Jednocześnie wnioskuje się o wprowadzenie do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki zapisów ujętych w projekcie załącznika nr 9 do uchwały Nr 

XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie.  

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Do  §2 pkt 1 

 

Mieszkańcy domagają się przywrócenia granicy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 

Fałęcki sprzed 2014 wraz ze szkołą i przedszkolem przy ul. Strąkowej.  

 



 
 

1. Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki od początku powstania obejmowała teren po 

drugiej stronie rzeki Wilgi praktycznie po ul. Lipińskiego.  

2. Na tym terenie staraniem mieszkańców-rodziców dzieci i Rady Dzielnicy IX  zostały 

wybudowane: przedszkole i szkoła przy ul. Strąkowej. Przedszkole do tego czasu 

mieściło się w bloku Spółdzielni. Dzieci z osiedla uczęszczały do kilku odległych, 

rozproszonych szkół. 

3. Staraniem mieszkańców wybudowano w szkole drugą salę gimnastyczną. Sukcesem 

było też wyremontowanie mostku przez rzekę Wilgę (dojście dzieci z osiedla 

Cegielniana). Determinacja rodziców zablokowała zabudowę nad rzeką Wilgą.  Ciągła 

zabudowa odgrodziłaby placówki od rzeki i projektowanego parku rzecznego Wilga. 

Rada Dzielnicy IX dofinansowywała także działalność remontową w placówkach.  

4. Silnie związana ze szkołą jest też nasza Parafia. Księża prowadzą katechezę.   

5. W 2014 roku, z bliżej niewiadomych powodów - przy zmianie Statutu Dzielnic, teren 

ze szkołą i przedszkolem samorządowym przy ul. Strąkowej oraz teren przy ul. 

Obozowej  został przekazany Dzielnicy VIII Dębniki, jednej z największych dzielnic 

Krakowa. 

6. Dzielnica IX posiada cztery placówki oświatowe, ok. 15 tys. mieszkańców  i 540 ha 

powierzchni. Dzielnica VIII Dębniki posiada kilkadziesiąt placówek oświatowych, 

ok.60 tys. mieszkańców i ok. 4600 ha powierzchni;   

7. Działanie to uszczupliło w sposób istotny i krzywdzący naszą małą dobrze działającą 

Dzielnicę IX.  

8. Domagamy się korekty granicy i przywrócenia terenów i placówek oświatowych 

należących od początku istnienia dzielnic do Dzielnicy IX. 

Dlaczego chcemy przywrócenia granicy sprzed 2014 roku? 
1. Zespół Szkół i przedszkole powstało tylko dzięki determinacji rodziców z Dzielnicy IX. 
2. Dzielnica VIII nie wykazywała, w tym okresie, zainteresowania tymi terenami. 
3. Patronat nad placówkami objęła Rada Dzielnicy IX, dofinansowując różne potrzeby. 
4. Pobliskie Osiedle Cegielniana i Parafia są silnie związane  ze szkołą. 



5. Placówki dzięki dobrej współpracy z Dzielnicą IX działały bardzo dobrze i stale się 
rozwijają. 

6. Finansowania przez Dzielnicę IX modernizacji ulic granicznych. 


