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ZARZĄDZENIE NR 3902/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-12-24

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie włączenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie 

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 włączenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 
z siedzibą przy ul. Cechowej 57 w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 
w Krakowie, funkcjonującego przy ul. Cechowej 57.

§ 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 włączenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w strukturę Zespołu 
Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie 

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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 
z późn. zm), art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 
z późn.zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2013 r. włącza się XXIX Liceum Ogólnokształcące 
w Krakowie z siedzibą przy ul. Cechowej 57 w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 
w Krakowie, funkcjonującego przy ul. Cechowej 57.

                                                                          § 2

1. Pracownicy XXIX Liceum Ogólnokształcącego z dniem 1 września 2013 r. stają się 
pracownikami Zespołu.

2. Należności, zobowiązania oraz mienie XXIX Liceum Ogólnokształcącego wg stanu na 
dzień 31 sierpnia 2013 r. przejmuje Zespół.

§ 3

1. Środki finansowe na funkcjonowanie oddziałów XXIX Liceum Ogólnokształcącego, 
zostaną uwzględnione w planie finansowym Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 na rok 2013.

2.  Środki potrzebne na sfinansowanie kosztów związanych z proponowanym rozwiązaniem 
zostały uwzględnione w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie oraz 
w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok na zadania oświatowe.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

1. Nazwa szkoły:
XXIX Liceum Ogólnokształcące.

2. Adres:
ul. Cechowa 57, 30 – 614 Kraków.

3. XI Dzielnica Miasta Krakowa Podgórze Duchackie.

4. Forma restrukturyzacji:
Włączenie XXIX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie z siedzibą przy ul. Cechowej 
57 w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie, mieszczącego się od 
1 września 2012 roku w tym samym budynku, co Liceum.

5. Organizacja szkoły.
5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń:

W bieżącym roku szkolnym 2012/13 do Liceum uczęszcza 87 uczniów 
zorganizowanych w 5 oddziałach. W XXIX Liceum Ogólnokształcącym od kilku lat 
obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów (od roku szkolnego 2010/11 spadek 
liczby uczniów wyniósł 54,69%, a od roku szkolnego 2011/2012 – 40%). 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. W przypadku braku naboru w kolejnych latach 
szkolnych, zgodnie ze standardami organizacji pracy szkół, określonymi 
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa, XXIX Liceum Ogólnokształcące 
przewidywane jest do wygaszania.
Średnie obciążenie sal lekcyjnych w budynku przy ul. Cechowej 57 wynosi ok. 6,6 
godziny dziennie. Uczniowie XXIX liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół 
Odzieżowych od 1 września 2012 r. korzystają z 17 pomieszczeń do nauki i 1 sali 
gimnastycznej.

5.2. Wyniki egzaminów:
W XXIX Liceum Ogólnokształcącym zdawalność z egzaminu maturalnego 
w ostatnich trzech latach była niższa niż średnie zdawalności dla Krakowa i wynosiła: 
w 2010 r. – 68,9% (do egzaminu przystąpiło 45  uczniów), w 2011 r. – 53,7% (do 
egzaminu przystąpiło 54 uczniów), a w 2012 r. – 70,3% (do egzaminu przystąpiło 37 
uczniów). Średnie zdawalności dla Krakowa w poszczególnych latach wynosiły 
odpowiednio: w 2010 r. – 94,5%, w 2011 r. 88,4% oraz w 2012 r. – 92%.

5.3. Edukacyjna Wartość Dodana:
XXIX Liceum Ogólnokształcące ze względu na wskaźniki wyniku końcowego 
i edukacyjnej wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 
2010-2012 z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno - przyrodniczych jest 
szkołą o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD.
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5.4. Koszt utrzymania ucznia.
Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły 9 711 zł przy średniej kwocie 
wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 5 612 zł. Dopłata do subwencji 
ze środków własnych Miasta dla XXIX liceum Ogólnokształcącego wyniosła 
w 2011 r. 34,07%  przy dopłacie do subwencji dla tego typu szkół średnio na 
poziomie 5,64%.

6. Zapewnienie miejsc dla uczniów:
Uczniowie XXIX Liceum Ogólnokształcącego pozostaną w dotychczasowej          
lokalizacji, tj. w budynku przy ul. Cechowej 57. 

7. Skutki ekonomiczne:

Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 
2014 o  kwotę ponad 126 tys. zł rocznie. 
W roku 2013 szacowane koszty z tytułu włączenia XXIX Liceum Ogólnokształcącego 
w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 wyniosą ok. 55 tys. zł z tytułu wypłaty 
odpraw dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1 etatu pracownika administracji. 
W związku z planowanym włączeniem w strukturę zespołu koszty związane z oświatą 
(koszty osobowe) zostaną zmniejszone za okres wrzesień – grudzień 2013 r. o kwotę 
ok. 42 tys. zł. Koszty związane z włączeniem XXIX Liceum Ogólnokształcącego 
w strukturę Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 zostały ujęte w planie finansowym 
Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 oraz w rezerwie celowej 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania oświatowe.

Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy 
o finansach publicznych zobowiązujących Gminę do dokonywania wydatków 
w sposób celowy i oszczędny.

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w latach następnych. 

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. 

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

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

 


