
  ZARZĄDZENIE NR 61/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, 
mającego siedzibę przy ul. Emaus 30 działającego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 w Krakowie, ul. Senatorska 9.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§1

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
w sprawie zamiaru likwidacji Internatu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, mającego 
siedzibę przy ul. Emaus 30, działającego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 
w Krakowie, ul. Senatorska 9.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
       / - /



UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2004 r. zamierza się zlikwidować Internat, mający siedzibę przy 
ul. Emaus 30, który jest organizacyjnie przyporządkowany Zespołowi Szkół Specjalnych nr 4, 
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie.
W Internacie przebywa obecnie 26 wychowanków (na 30 miejsc), w tym 19 chłopców i 7 
dziewcząt. Są to wychowankowie z niepełnosprawnością umysłową. 

Budynek Internatu ZSS nr 4 o powierzchni użytkowej 390 m2, został wybudowany 
w 1905 roku. Budynek posiada wąskie korytarze, strome schody prowadzące do stołówki, 
znajdującej się w pomieszczeniach piwnicznych. Łazienki i toalety nie są dostosowane 
do potrzeb dzieci. Łazienki znajdują się w dużej odległości i na innym piętrze, 
niż pomieszczenia sypialne. Jedna z łazienek została zaadaptowana z pomieszczeń 
piwnicznych. 
Na korytarzu piętra sypialnego, pod schodami, znajduje się mała, wąska toaleta, z której 
korzystają wszyscy wychowankowie. 

Po likwidacji Internatu wychowankowie będą mieli zapewnione miejsca w Internacie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 
100. W Ośrodku tym przebywają dzieci o tych samych potrzebach edukacyjnych i o takim 
samym typie niepełnosprawności jak dzieci z Internatu ZSS nr 4. 

Proponuje się, aby wychowankom likwidowanego Internatu, którzy są zainteresowani 
ukończeniem etapu edukacyjnego, zapewnić dowóz do szkół w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 4. W roku szkolnym 2004/2005 byłaby to liczba 16 wychowanków. 

Warunki lokalowe Internatu SOSW nr 2 są zdecydowanie lepsze, pomieszczenia 
sypialne i korytarze są przestronniejsze. Ponadto łazienki i toalety, które niedawno zostały 
wyremontowane, znajdują się na tym samym piętrze co sypialnie.

Celem likwidacji placówki jest potrzeba zapewnienia lepszych warunków 
mieszkalnych dla wychowanków oraz racjonalizacja wydatków z budżetu Miasta. 

W arkuszu organizacyjnym Internatu ZSS nr 4 na rok szkolny 2003/2004 
zatwierdzono 2 grupy wychowawcze, w tym 8 etatów pedagogicznych i 5,25 etatów 
administracji i obsługi. Łączna obsada placówki wynosi 17 osób.

Pracownicy zlikwidowanego Internatu będą mieli pierwszeństwo zatrudnienia 
od 1 września 2004 r. w Internacie SOSW nr 2 oraz w pozostałych szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Miasto Kraków.

Prezydent Miasta Krakowa akceptując zamiar likwidacji Internatu Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 44, mającego siedzibę przy ul. Emaus 30 działającego w ramach 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Senatorska 9 postanawia przedstawić projekt 
stosownej uchwały Radzie Miasta Krakowa.



Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa  

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Internatu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, 
mającego siedzibę przy ul. Emaus 30, działającego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 w Krakowie, ul. Senatorska 9.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 12 pkt 8 lit. „i”, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 59 ust. 2  
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 
poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 
759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 
1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz.1615, 
z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 
6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krakowa 
uchwala co następuje:

§1
Z dniem 31 sierpnia 2004 roku zamierza się zlikwidować Internat Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 44, mający siedzibę przy ul. Emaus 30, działający w ramach 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Senatorska 9.

§2
Likwidacja o której mowa w §1 zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały 

Rady Miasta Krakowa.

§3
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zawiadomi Małopolskiego 

Kuratora Oświaty oraz rodziców dzieci o zamiarze likwidacji Internatu Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 44, mającego siedzibę przy ul. Emaus 30.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za Radę:



UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2004 r. zamierza się zlikwidować Internat, mający siedzibę przy 
ul. Emaus 30, który jest organizacyjnie przyporządkowany Zespołowi Szkół Specjalnych nr 4, 
z siedzibą przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie.
W Internacie przebywa obecnie 26 wychowanków (na 30 miejsc), w tym 19 chłopców i 7 
dziewcząt. Są to wychowankowie z niepełnosprawnością umysłową. 

Budynek Internatu ZSS nr 4 o powierzchni użytkowej 390 m2, został wybudowany 
w 1905 roku. Budynek posiada wąskie korytarze, strome schody prowadzące do stołówki, 
znajdującej się w pomieszczeniach piwnicznych. Łazienki i toalety nie są dostosowane 
do potrzeb dzieci. Łazienki znajdują się w dużej odległości i na innym piętrze, 
niż pomieszczenia sypialne. Jedna z łazienek została zaadaptowana z pomieszczeń 
piwnicznych. 
Na korytarzu piętra sypialnego, pod schodami, znajduje się mała, wąska toaleta, z której 
korzystają wszyscy wychowankowie. 

Po likwidacji Internatu wychowankowie będą mieli zapewnione miejsca w Internacie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 
100. W Ośrodku tym przebywają dzieci o tych samych potrzebach edukacyjnych i o takim 
samym typie niepełnosprawności jak dzieci z Internatu ZSS nr 4. 

Proponuje się, aby wychowankom likwidowanego Internatu, którzy są zainteresowani 
ukończeniem etapu edukacyjnego, zapewnić dowóz do szkół w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 4. W roku szkolnym 2004/2005 byłaby to liczba 16 wychowanków. 

Warunki lokalowe Internatu SOSW nr 2 są zdecydowanie lepsze, pomieszczenia 
sypialne i korytarze są przestronniejsze. Ponadto łazienki i toalety, które niedawno zostały 
wyremontowane, znajdują się na tym samym piętrze co sypialnie.

Celem likwidacji placówki jest potrzeba zapewnienia lepszych warunków 
mieszkalnych dla wychowanków oraz racjonalizacja wydatków z budżetu Miasta. 

W arkuszu organizacyjnym Internatu ZSS nr 4 na rok szkolny 2003/2004 
zatwierdzono 2 grupy wychowawcze, w tym 8 etatów pedagogicznych i 5,25 etatów 
administracji i obsługi. Łączna obsada placówki wynosi 17 osób.
Pracownicy zlikwidowanego Internatu będą mieli pierwszeństwo zatrudnienia 
od 1 września 2004 r. w Internacie SOSW nr 2 oraz w pozostałych szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Miasto Kraków.


