
Dz09.0021.16.2020  

 

Uchwała Nr  XVI/ 109 /2020  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 22.01.2020r. 
 

w sprawie: przekazania Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry 65  budynków po  

XXXIII Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I stopnia nr 22 wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Nr 3 oraz budynku dawnego Domu Nauczyciela przy ul. Fredry 63 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  (t. jedn. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5471 ) Rada Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

 W związku z likwidacją XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 22 wchodzących w skład Zespołu Szkól Nr 3 w Krakowie z siedzibą przy ul. 

Harcmistrza Stanisława Millana 16,  wnioskuje się o przekazanie Szkole Podstawowej Nr 56 

przy ul. Fredry 65  budynków po Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I stopnia nr 

22 wchodzących w skład Zespołu Szkól Nr 3  oraz budynku dawnego Domu Nauczyciela 

przy ul. Fredry 63 . 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Na dzień dzisiejszy potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej nr 56 są niewystarczające            

i zajęcia prowadzone są w  świetlicy szkolnej a nawet na jadalni. Niektóre zajęcia 

wychowania fizycznego w klasach I – III odbywają się na korytarzu lub dzieci wychodzą 

poza szkołę.  

Od kilku lat w szkole przybywa uczniów w związku z rozbudową osiedli mieszkaniowych w 

najbliższej okolicy. W budowie są aktualnie 22 bloki mieszkalne, co spowoduje gwałtowny 

wzrost liczby dzieci. W związku z tym potrzeby lokalowe są olbrzymie. 

Mając na uwadze szybkie przejęcie budynków przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana, 

niewymagających dużych nakładów finansowych w celu adaptacji dla potrzeb szkoły, 

rozwiązanie  to   wydaje się  być rozsądne i w pełni uzasadnione. 


