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Odpowiadajqc na Pana interpelacjg wsprawie dzia’raﬁ dotyczqcych rozpoczgcia prac nad
budowa szko’ry z przedszkolem na Gorce Narodowej, przekazanal przez Pana Micha%a
Drewnickiego, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 25 Iutego 2022 r., uprzejmie
informuje.
Budowa zespo’ru szkolno-przedszkolnego na Gérce Narodowej planowana jest na dzia+ce
nr 182/11 obrgb 29 Krowodrza, stanowiqcej w’rasnoéé Gminy Miejskiej Krakow, na ktorej
obecnie funkcjonuje Zespo’r Placowek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
(ul. Gérka Narodowa 116). Poniewai przedmiotowa nieruchomoééjest w ca1‘oéci zabudowana,
konieczna jest realizacja dwéch niezaleinych inwestycji, tj: ca’rkowitej przebudowy istniejqcego
kompleksu budynkéw oraz budowy zespo’ru szkolno-przedszkolnego.
W zwiqzku z powyiszym w bieiqcym roku zosta1‘a przeznaczona kwota 150 000 2+ na
opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-uiytkowym przebudowy obiektow
ww. zespo’ru. Po wykonaniu dokumentacji obejmujqcej réwniei wstepnq wycene kosztow
realizacji zadania, bedzie moina podjqé dzia+ania majqce na celu zapewnieniejego finansowania.
Wprowadzanie nowych inwestycji do budietu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Krakowa odbywa sig zgodnie 2 nlnstrukcjq planowania i monitorowania
zadaﬁ inwestycyjnych oraz obs+ugi zmian w planie wydatkow inwestycyjnych ujotych
w budiecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej", stanowiqcq za’ra1cznik nr 5 do
zarzagdzenia nr 2612/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
sporzqdzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budéetu
Miasta Krakowa.
lnformuje, 2e budowa zespo’ru szkolno-przedszkolnego bedzie moiliwa po zakoﬁczeniu
przebudowy obiektow Zespo+u Placéwek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
i zaplanowaniu niezbednych érodkow finansowych na jej realizacje W budiecie Miasta Krakowa
i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa. W miodzyczasie zostanie opracowana
koncepcja wraz z programem funkcjonalno-uiytkowym, ktéra pos+u2y do og+oszenia
postopowania przetargowego na wykonanie zadania w trybie ,,zaprojektuj iwybuduj”.

Na realizacjzg obu inwestycji, tj. przebudowy Zespo+u Placéwek Resocja|izacyjnoSocjoterapeutycznych w Krakowie oraz budowy zespo’ru szkolno-przedszkolnego niezbedne sq
érodki finansowe w wysokoéci ok. 85 mln 2%.
Ustalono rowniei, 2e do trzech samorzqdowych szkc'>% podstawowych znajdujqcych sic;
w rejonie osiedla Gérka Narodowa ucz¢szcza+ow 2021 r. w sumie 1462 uczniow. Analiza liczby
dzieci uczeszczajqcych do zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze przedszkoli
samorzqdowych i niesamorzqdowych wskazuje, 2e w tym przypadku nie vvystepuje tendencja
wzrostowa w zakresie liczby uczniow, ktérzy rozpocznq nauke w okolicznych szko+ach
podstawowych. Ponadto oferte edukacyjnq dla uczniow szkc'>’r podstawowych uzupe+niaja1 szko’ry
publiczne niesamorzqdowe, w ktorych nauka odbywa sis; bez pobierania op’rat.
Niezaleinie od powyiszego informuje, 2e zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oéwiatowe (tekstjednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) sieé publicznych
szk6’r podstawowych powinna byé zorganizowana w sposéb umoiliwiajacy wszystkim dzieciom
spe+nianie obowiqzku szkolnego, z uwzglednieniem tego aby droga dziecka z domu do szko’ry nie
przekracza’ra 3 km W przypadku uczniéw klas I-IV szk6+ podstawowych lub 4 km
w przypadku uczniow klas V-VI II szk6’r podstawowych.
W od|eg+oéci nieprzekraczajqcej 3 km od os. Gérka Narodowa znajdujq sig Szko’ra
Podstawowa nr 13 w Krakowie, ul. ks. Meiera 16D; Szko’ra Podstawowa nr 68 w Krakowie,
ul. Porzeczkowa 3; Szko+a Podstawowa nr 109 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15 oraz Szko+a
Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Pigonia 2.
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Otrzymujq:
1. Ad resat
. Wydzia’r Edukacji
. Miejskie Centrum Obs+ugi Oéwiaty w Krakowie
Biuletyn Informacji Publicznej
u1,1>-o .ro aa

