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                           ZARZĄDZENIE NR 3087/2011
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 niektórych szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład 
zespołów szkół.

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 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 niektórych szkół ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół.

§ 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 niektórych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 
i dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w zw. z 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 późn. zm.), art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity 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 niektóre szkoły 
ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały, 
wchodzących w skład zespołów szkół.

§ 2

            Likwidacje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną dokonane 
na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                 UZASADNIENIE
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W związku ze spadkiem zainteresowania uczniów i słuchaczy kształceniem 
w szkołach wymienionych w załącznikach do uchwały z dniem 31 sierpnia 2012 roku 
zamierza się zlikwidować szkoły dla młodzieży i dorosłych wymienione w załącznikach nr 1
 i 2 do uchwały. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U 
z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ 
prowadzący szkołę. Do szkół przedstawionych do likwidacji już od kilku lat nie prowadzi się 
naboru, stąd nie zachodzi konieczność wynikająca z ustawy o systemie oświaty, tj. art. 59 
ust. 1, zawiadomienia co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, rodziców 
uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), a także wskazywania szkół dla 
uczniów kontynuujących naukę.

Ponadto, zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy organ prowadzący jest obowiązany, 
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 
szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów) oraz właściwego 
kuratora oświaty. W związku z brakiem uczniów w tych szkołach, nie ma konieczności 
informowania o zamiarze likwidacji. 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez 
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Wystąpienie do Małopolskiego Kuratora Oświaty 
o opinię, o której mowa powyżej, będzie miało miejsce po podjęciu przez Radę Miasta 
Krakowa niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta Krakowa akceptując zamiar likwidacji szkół postanawia przyjąć 
i przedstawić projekt stosownej uchwały Radzie Miasta.
          Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną. W związku z likwidacją szkół nie wystąpią 
koszty jej towarzyszące.
          Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w roku bieżącym i w latach następnych. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków 
z budżetu Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie, 
wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów, niż 
ponoszone przed jej wprowadzeniem.


