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ZARZĄDZENIE NR 3085/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-12-23
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie,
ul. Spółdzielców 5.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie,
ul. Spółdzielców 5.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 w Krakowie, ul. Spółdzielców 5.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 31
w Krakowie, ul. Spółdzielców 5.
§ 2.
Likwidacja, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie
odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W ramach procesu racjonalizacji wydatków w oświacie, a także w wyniku ustaleń
Nadzwyczajnej Komisji RMK ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa, z dniem 31 sierpnia
2012 r. zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 31, ul. Spółdzielców 5.
W Gimnazjum nr 31 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (od
roku szkolnego 2007/08 spadek liczby uczniów wyniósł 46 %). Zgodnie z prognozą
Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku 13-15 lat do roku 2018
wyniesie 3 %.
Uczniowie szkoły na egzaminie gimnazjalnym po klasie trzeciej (wg danych
przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) od kilku lat uzyskują wyniki
średnie tj. mieszczące się pomiędzy 2 a 5 staninem w 9 stopniowej skali i wynosiły w
kolejnych latach: 2011 r. – 5 stanin w części humanistycznej i 4 stanin w części
matematyczno-przyrodniczej.; 2010 r. – odpowiednio- 4 i 3 stanin; 2009 r. – odpowiednio
3 i 2 stanin. W ostatnim roku średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna- 24,03
pkt i był niższy od średniego wyniku w Krakowie – 28,67 pkt i od średniego wyniku
w Małopolsce – 26,70 pkt.; część matematyczno-przyrodnicza- 20,67 pkt znacznie niższy od
wyniku dla Krakowa- 27,48 pkt i dla Małopolski-24,59 pkt.
W bieżącym roku szkolnym 2011/12 do Gimnazjum nr 31 uczęszcza 74 uczniów
zorganizowanych w 4 oddziałach, w tym 38 uczniów w klasach I – w szkole nie ma klas II.
W budynku szkolnym są 22 sale lekcyjne, 6 sal do zajęć w grupach oraz sala gimnastyczna.
Pomieszczenia te są wykorzystywane średnio do 0,94 godzin dziennie. W roku szkolnym
2011/2012 4 sale lekcyjne zostały udostępnione Samorządowemu Ośrodkowi
Psychologiczno-Pedagogicznemu.
Średnie godzinowe obciążenie sal lekcyjnych zostało obliczone poprzez dzielenie
tygodniowej liczby godzin dydaktycznych realizowanych w szkole (tj. bez godzin
realizowanych przez pedagoga-psychologa, nauczyciela wychowawcy świetlicy
i bibliotekarza) przez liczbę pomieszczeń dydaktycznych (pomieszczenia do zajęć całych
oddziałów klasowych – wskaźnik 1; pomieszczenia do zajęć w grupach – wskaźnik 0,5; duża
sala gimnastyczna- wskaźnik – 2) i przez liczbę dni nauki w tygodniu, tj. 5.
Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2010 r. wyniosły 13 032 zł przy średniej
kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 7 044 zł. Dopłata do subwencji
ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2010 r. 7 129,60 zł, co stanowi
łączną kwotę 748 606 zł. (54,713%). Dotychczasowe działania dotyczące racjonalizacji
wydatków w szkole nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Przewiduje się możliwość utworzenia od 1 września 2012 r. w budynku obecnie
zajmowanym przez Gimnazjum nr 31 gimnazjum prowadzonego przez inny organ
prowadzący. Takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie dotychczasowych warunków nauki
dla uczniów zamieszkałych w rejonie osiedla Kozłówek przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów funkcjonowania placówki oraz podniesieniu jej jakości pracy. Podmiot, który
przejmie prowadzenie szkoły zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. W przypadku
założenia przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina gimnazjum w budynku przy
ul. Spółdzielców 5 kwota oszczędności w 2013 r. (wg szacunku przyjętego na podstawie
stawek obowiązujących w 2011 r. określonych w Zarządzeniu nr 1476/2011 Prezydenta
Miasta Krakowa z 7 lipca 2011 r.):
- gimnazjum publicznego: ponad 680 tys. zł.
- gimnazjum niepublicznego: ponad 820 tys. zł.
W przypadku przejścia uczniów obecnych klas I – II, tj. 38 uczniów likwidowanego
G 31 do innego gimnazjum samorządowego oszczędności w skali roku z tytułu zmniejszenia
kosztów osobowych począwszy od roku 2013 wyniosą kwotę ponad 600 tys. zł. W roku 2012
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szacowane oszczędności dotyczące kosztów osobowych wyniosą ponad 200 tys. zł.
W związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z likwidacją szacuje się, że
ostatecznie w 2012 r. oszczędność wyniesie ok. 25 tys. zł. Likwidacja placówki nakłada na
organ prowadzący obowiązek wypłaty m.in. odpraw z tytułu likwidacji zakłady pracy –
w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania odpraw 6 - miesięcznych,
a w przypadku innych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi odpraw 1 – 3
miesięcznych. Koszty odpraw w G nr 31 szacuje się maksymalnie na kwotę ok. 175 tys. zł,
w tym koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi. Koszty mogą ulec
zmniejszeniu, przy założeniu, że niektórzy zwolnieni pracownicy znajdą zatrudnienie
w szkołach, które przejmą uczniów do swoich placówek. Wydział Edukacji podejmie
wszelkie działania zmierzające do złagodzenia społecznych skutków likwidacji. Wydatki
osobowe związane z likwidacją Gimnazjum nr 31 są zabezpieczone w ramach projektu planu
finansowego placówki na rok 2012 (środki niewykorzystane na wynagrodzenia za okres
wrzesień – grudzień 2012).
Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania
w roku bieżącym i w latach następnych.
Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.
Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu
Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie.
Przyjęcie uchwały nie powinno powodować w przyszłości innych dodatkowych
kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.
Przeprowadzenie proponowany zmian zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy
o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków w sposób
celowy i oszczędny.

