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ZARZĄDZENIE Nr 2580/2019  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 08.10.2019 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Krakowie. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Krakowie. 

  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) w związku z art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534, 
1287) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a, w  Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 
w Krakowie, ul. Krupnicza 42a.   

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego 
nr 1 w Krakowie.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
  
       Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka 
kształcenia praktycznego staje się centrum kształcenia zawodowego. Na podstawie art. 51 ust. 
1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego, w terminie od dnia 1 września 
2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza przekształcenie tej 
placówki w publiczne centrum kształcenia zawodowego. Podjęta uchwała stanowić będzie akt 
założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo oświatowe. Uchwała taka nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 września 2019 r. Centrum Kształcenia 
Zawodowego nr 1 w Krakowie przejęło prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Mienie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Krakowie stało się mieniem Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie. 
Dotychczasowy statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie zachowuje moc do 
dnia wejścia w życie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie wydanego 
na podstawie ustawy Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. 

Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami 
zatrudnieni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie stali się nauczycielami 
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie. Z dniem tym dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Krakowie przekształcanego w centrum kształcenia zawodowego 
stał się dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie i będzie zajmował to 
stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Krakowie. 

 
Przyjęcie uchwały: 

a) nie zmniejszy dochodów Miasta, 
b) nie zwiększy wydatków Miasta,  
c) nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w roku bieżącym 
i w latach następnych,    
d) nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa, 
w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie, 
e) nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed 
jej wprowadzeniem.  


