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Dz-09.0021.60.2018 

 

Uchwała Nr LX/ 390 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 02.10.2018r.  

 
w sprawie: zlokalizowania żłobka w budynku po Przedszkolu Nr 95, przy ulicy Żywieckiej 24 

w Krakowie. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k 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 

(Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1845 z późn. zm.) Rada Dzielnicy IX  Łagiewniki – Borek 

Fałęcki uchwala, co następuje: 

 

§1 

Wnioskuje się o zlokalizowanie żłobka w budynku po Przedszkolu Nr 95, przy ulicy 

Żywieckiej 24 w Krakowie. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

UZASADNIENIE: 
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  od 2013 roku wnosi o powstanie na terenie Dzielnicy IX 

samorządowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, świadczącej opiekę nad dziećmi do lat trzech.  

Na terenie dzielnic podgórskich można odnotować dotkliwy deficyt miejsc w żłobkach, także z powodu 

małej ilości placówek samorządowych: w Dzielnicy VIII – 1, Dzielnicy XI – 2, Dzielnicy XII – 2. W 

Dzielnicy IX brak żłobka samorządowego był dotychczas uzupełniany przez inne formy opieki nad 

dzieckiem do lat trzech, ale w związku z rozbudową osiedli na terenie Borku Fałęckiego i jego 

najbliższym sąsiedztwie konieczne jest pilne podjęcie decyzji w sprawie powstania brakującej placówki. 

Oczekują tego także mieszkańcy, którzy w roku 2017 zwrócili się do Rady Dzielnicy IX ze stosownym 

wnioskiem.  

W związku z powyższym Rada Dzielnicy IX w niniejszej uchwale wnioskuje o przekazanie budynku 

przy ulicy Żywieckiej Nr 24 , w którym do roku 2018 działało Samorządowe Przedszkole Nr 95, 

obecnie przeniesione do nowej siedziby przy ulicy Kościuszkowców nr 6, w gestię Biura ds. Ochrony 

Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w celu uruchomienia w nim żłobka. Lokalizacja budynku wraz z 

ogrodem na Osiedlu Żywieckie, oraz jego dotychczasowa funkcja ( w budynku mieściło się 

samorządowe przedszkole) jednoznacznie wskazują na przeznaczenie go na żłobek. Ponad to 

nadmieniamy, że Rada Dzielnicy IX w kolejnych kadencjach przeznaczała znaczne środki finansowe na 

bieżące remonty  budynku, zatem dobry jego stan techniczny nie wymaga dużych nakładów 

inwestycyjnych, by mógł być przystosowany do pełnienia nowej funkcji.  

Przewodniczący  Dzielnicy IX  we wrześniu 2018 roku podjął działania w przedmiotowej sprawie, 

kierując do Biura ds. Ochrony Zdrowia stosowny wniosek, odzwierciedlający oczekiwania 

mieszkańców naszej dzielnicy. 


