
 

druk nr 391                                                                                                               Projekt Zarządu 

 

UCHWAŁA NR… 

RADY DZIELNICYVI BRONOWICE 

z dnia… 

 

 

w sprawie przeznaczenia dotychczasowego budynku Przedszkola nr 38 przy  

ul. Jabłonkowskiej 29A na publiczny żłobek 

 
 
 

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2021 r. poz. 6700) uchwala się, co następuje: 

 

§  1 .  Rada Dzielnicy VI Bronowice biorąc pod uwagę pilne potrzeby i prośby 

mieszkańców, wnioskuje o przeznaczenie dotychczasowego budynku Przedszkola nr 38 przy 

ul. Jabłonkowskiej 29A na utworzenie żłobka samorządowego, prowadzonego przez Gminę 

Miejską Kraków. 

§ 2. Liczni mieszkańcy zwracali uwagę na brak żłobka w naszej dzielnicy, a nawet  

w najbliższym sąsiedztwie, co w znacznej mierze  utrudnia pogodzenie wychowywania dzieci 

z pracą zawodową. Utworzenie na terenie Dzielnicy VI Bronowice żłobka samorządowego jest 

pilną potrzebą z uwagi na powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych na naszym terenie.  

W ostatnim czasie kierowane są przez młode małżeństwa prośby do Rady Dzielnicy VI 

Bronowice o pomoc gdyż najbliższy żłobek samorządowy znajduje się na terenie Dzielnicy V 

Krowodrza, który ze względu na niewielką ilość miejsc nie zaspakaja potrzeb naszych 

mieszkańców, w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. 

Budynek obecnego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej 29A, położony jest w centrum 

wielotysięcznego osiedla „Widok”, na którym zamieszkuje wiele młodych rodzin. 

Ponieważ do nowo budowanego budynku przy ul. Jabłonkowskiej 39, zostanie przeniesione 

Przedszkole nr 38, to odzyskany budynek po niewielkiej adaptacji będzie można zgodnie z wolą 

mieszkańców i Rady Dzielnicy VI Bronowice przeznaczyć na żłobek samorządowy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Wniosek jest wynikiem próśb mieszkańców o utworzenie żłobka samorządowego, którego nie ma na 

terenie Dzielnicy VI. 

Zgodnie z kompetencjami, Rada Dzielnicy VI Bronowice opiniuje istotne sprawy z punktu widzenia 

mieszkańców, a w szczególności zmiany związanej z przeznaczeniem budynku stanowiącego mienie 

Gminy Kraków. Podejmuje również działania mające na celu zaspakajanie istotnych potrzeb 

mieszkańców. 


