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ZARZĄDZENIE NR 3930/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-12-27

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2013r. Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 likwidacji z dniem 31 marca 2013 r. Domu Pomocy Społecznej w 
Krakowie ul. Radziwiłłowska 8.

§ 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 likwidacji z dniem 31marca 2013 r. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie              
ul. Radziwiłłowska 8.

Na podstawie art. 7 ust.1  pkt 6, art.15 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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 31 marca 2013 roku likwiduje się jednostkę budżetową Dom Pomocy 

Społecznej  w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8.

§ 2. 
Na likwidatora Domu wyznacza się Panią Halinę Prozołowicz Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8.

§ 3. 
Środki finansowe związane z likwidacją jednostki, zabezpieczone są w planie 

finansowym  Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 na rok 2013.

§ 4. 
Mienie wykorzystywane przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. 

Radziwiłłowska 8 przeznacza się na potrzeby systemu pomocy społecznej w Krakowie.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ustawy (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji                    
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażania ich w majątek.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 jest placówką 
przeznaczoną dla 55 osób przewlekle somatycznie chorych. Średni miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca w jednostce w roku 2012 wynosi 4020,00 zł i jest najwyższy wśród 
krakowskich domów pomocy społecznej tego typu. Siedzibą Domu jest budynek, którego 
właścicielem jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Z dniem 6 kwietnia 2013 r. wygasa 
prawo bezpłatnego użytkowania nieruchomości. 

W jednostce, wg stanu na 30 listopada 2012 r. zatrudnionych jest 47 osób w wymiarze 
45 etatów, w tym 33 osoby zajmujące się bezpośrednią opieką nad mieszkańcami (32 etaty) 
oraz 14 osób kadry administracyjno – obsługowej (13 etatów). Dotychczasowi mieszkańcy 
jednostki zostaną umieszczeni w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy. 
Dodatkowo planowane jest ogłoszenie konkursu na realizację zadania polegającego na 
prowadzeniu domu pomocy społecznej dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka zostanie przekazany właścicielowi – 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Mienie zlikwidowanej jednostki będzie przeznaczone na 
potrzeby systemu pomocy społecznej w Krakowie.

Wprowadzenie w życie uchwały wpłynie na obniżenie wydatków Miasta, natomiast 
nie spowoduje obniżenia wysokości dochodów Miasta, ponieważ dochody Gminy 
pozyskiwane są z odpłatności osób korzystających z umieszczenia w domu pomocy 
społecznej niezależnie od miejsca ich umieszczenia. Ponadto wprowadzenie regulacji nie 
wymaga zwiększenia zatrudnienia, zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta 
Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, a także nie będzie w przyszłości powodować 
innych dodatkowych kosztów, niż ponoszone przed jej wprowadzeniem. 


