
ZARZĄDZENIE Nr 813/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 04.04.2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 432/2015 w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni 
przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948), art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 92 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 
1579, poz.1948) oraz art. 5 ust. 7 pkt 4 w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni 
przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2015 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania środków finansowych na 
wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Kraków wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2.  Wnioskodawca, tj. dyrektor szkoły, ubiegający się o przyznanie środków finansowych 

na wyposażenie pracowni zobowiązany jest do złożenia w wydziale Urzędu Miasta Krakowa 
właściwym ds. edukacji, trzech egzemplarzy wniosku, według wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie:

1) dla szkół zawodowych od 1 marca do 31 marca,
2) dla szkół ogólnokształcących od 1 marca do 15 maja.’’,

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych na wyposażenie pracowni 

podejmuje dyrektor wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego ds. edukacji w terminie:
1) dla szkół zawodowych do 30 kwietnia,
2) dla szkół ogólnokształcących do 31 maja.’’,

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     ,,6. Informacja o decyzji podjętej w sprawie przyznania środków finansowych 
na wyposażenie pracowni przekazywana jest do dyrektora szkoły i do Zespołu Ekonomiki 
Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 w terminie:
     1) dla szkół zawodowych do 15 maja,
     2) dla szkół ogólnokształcących do 9 czerwca’’.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
            

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


