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ZARZĄDZENIE Nr 2519/2020 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 09.10.2020 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji dodatkowego miejsca 
prowadzenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. 

 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) zarządza się, co następuje:  

        § 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji dodatkowego miejsca prowadzenia 
działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 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 zamiaru likwidacji dodatkowego miejsca prowadzenia działalności 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1, 3 i 8 w związku 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910, 1378) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się zlikwidować dodatkowe miejsce 
prowadzenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie, 
ul. Grochowa 21, znajdujące się w Krakowie przy ul. Sokolskiej 17.   

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie, ul. Grochowa 21 od 1 maja 2010 r. 

prowadzi również działalność przy ul. Sokolskiej 17. Na mocy umowy użyczenia zajmuje 
budynek będący w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie. 
Udostępnia tam 45 miejsc noclegowych. 

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 zasygnalizował zamiar odzyskania 
budynku przy ul. Sokolskiej 17 na potrzeby szkoły, z przeznaczeniem na internat.  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest placówką oświatowo-wychowawczą, która nie 
posiada uczniów, słuchaczy ani stałych uczestników zajęć. Dokonując likwidacji części tej 
placówki organ prowadzący nie będzie musiał wypełnić obowiązku wynikającego z art. 89 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj. zawiadomić o zamiarze likwidacji  
uczniów lub ich rodziców, zapewnić kontynuację nauki. 

Wymagane jest natomiast zawiadomienie Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
uzyskanie jego pozytywnej opinii w sprawie zamiaru likwidacji części placówki. 

W przypadku przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa proponowanego projektu uchwały, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, Radzie Miasta Krakowa 
przedłożony zostanie projekt odrębnej uchwały w sprawie likwidacji dodatkowego miejsca 
prowadzenia działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie.      

W związku z likwidacją nie przewiduje się zwolnień pracowników. Część z nich 
zostanie przesunięta do pracy w głównej siedzibie Schroniska przy ul. Grochowej 21, pozostała 
część zostanie zatrudniona w powstałym w tym miejscu internacie Zespołu Szkół 
Gastronomicznych nr 2. 

    
Przyjęcie niniejszej 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, wyposażenie. 
Przyjęcie uchwały nie zwiększy wydatków Miasta. 
Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.  


