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ZARZĄDZENIE NR 3090/2011
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 rozpoczęcia likwidacji Zespołu Szkół
Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie.
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 rozpoczęcia likwidacji od 1 września 2012 roku Zespołu
Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie.
§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 rozpoczęcia likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3
w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie.
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.) oraz 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 1 września 2012 roku zamierza się rozpocząć likwidację Zespołu Szkół
Ekonomicznych nr 3 w Krakowie, ul. Miechowity 6, poprzez wygaszanie, która zakończy się
31 sierpnia 2015 roku.
§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 zamierza się z dniem
1 września 2012 roku rozpocząć proces likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3
w Krakowie, ul. Miechowity 6.
W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3 od kilku lat obserwuje się postępujący spadek
liczby uczniów (np. w roku szkolnym 2008/09 w szkole uczyło się 354 uczniów i słuchaczy
w 14 oddziałach). W roku szkolnym 2011/12 do ZSE nr 3 uczęszcza 308 uczniów i słuchaczy,
zorganizowanych w 13 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 15 salach lekcyjnych oraz
w 4 pracowniach językowych i komputerowych oraz w 1 sali gimnastycznej. W bieżącym
roku szkolnym obciążenie sal lekcyjnych wynosi 4,74 godz. dziennie.
Średnie godzinowe obciążenie sal lekcyjnych obliczono dzieląc tygodniową liczbę
godzin dydaktycznych realizowanych w szkole – bez godzin realizowanych przez pedagogapsychologa, 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 dla szkół młodzieżowych.
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 generuje wysokie koszty utrzymania. Kwota
wydatków na ucznia Zespołu w 2010 r. wyniosła 7578 zł, przy średniej kwocie wydatków na
ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 5937 zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych
Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2010 r. 2 334 zł, co stanowi łączną kwotę 662 860 zł.
(30,76%).
Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów
w wieku 16 – 18 lat do 2015 roku wyniesie 10,6 %, zatem do krakowskich szkół
ponadgimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów.
Likwidacja szkoły rozpocznie się poprzez zaniechanie w roku szkolnym 2012/2013
naboru do klas pierwszych Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 6 oraz Szkoły
Policealnej dla Dorosłych nr 4. Od września 2012 roku w Technikum EkonomicznoHandlowym nr 6 naukę będzie pobierało 181 uczniów w 8 oddziałach (naukę zakończą
w roku 2015), natomiast 40 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 uczących się w 1
oddziale, naukę zakończy w 2013 roku.
Postanawia się zlikwidować Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 6, która w ostatnich
latach nie przeprowadziła naboru do klasy pierwszej. Wchodząca w skład Zespołu Szkół
Ekonomicznych nr 3 Szkoła Policealna nr 5 oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
nr 5, które również w ostatnich latach nie przeprowadziło naboru do kas pierwszych, zostaną
zlikwidowane odrębną uchwałą.
W wyniku likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3, która nastąpi w 2015 roku,
pomieszczenia zajmowane dotychczas przez szkołę w budynku przy ul. Miechowity 6 zostaną
przeznaczone przez Gminę Miejską Kraków na inne cele. Pozostałe po likwidacji składniki
majątku ruchomego zostaną zagospodarowane zgodnie z Zarządzeniem nr 1154/2006
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie przekazywania zbędnych
składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków.
Konieczność racjonalizacji sieci szkolnej wymuszona jest m.in. czynnikami
ekonomicznymi. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Gminę do dokonywania
wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
Przyjęcie uchwały spowoduje oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów osobowych
(o szacowane 8 etatów pedagogicznych) w roku 2013 o kwotę ponad 540 tys. zł. W roku 2012
szacowane oszczędności z tego tytułu wyniosą ponad 196 tys. zł. W związku z koniecznością
poniesienia kosztów związanych z ww. likwidacją etatów szacuje się, że ostatecznie w 2012 r.
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oszczędność wyniesie ok. 38 tys. zł. Likwidacja szkoły nakłada na organ prowadzący
obowiązek wypłaty m.in. odpraw z tytułu likwidacji zakładu pracy. W przypadku nauczycieli
zatrudnionych na podstawie mianowania są to odprawy sześciomiesięczne, a w przypadku
innych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – odprawy w wysokości
jedno, dwu lub trzymiesięcznego wynagrodzenia. Koszty odpraw w Zespole Szkół
Ekonomicznych nr 3 dla nauczycieli (31,22 etatu) i pracowników administracji i obsługi (9,88
etatu) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi rozłożą się w latach
2012 – 2015. Szacuje się, że koszty odpraw dotyczące części pracowników pedagogicznych
(w zakresie 8 etatów) w 2012 r. wyniosą ok. 158 tys zł. Wydatki osobowe związane
z częściową likwidacją zespołu są zabezpieczone w ramach projektu planu finansowego
placówki na rok 2012. Docelowo całkowity koszt likwidacji zespołu wyniesie ok. 590 tys. zł,
a oszczędność roczna dotycząca kosztów osobowych wyniesie ok. 2 mln. zł.
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 i wyposażenie.

