
ZARZĄDZENIE  NR 1870/2003
PREZYDENTA  MIASTA  KRAKOWA
Z  DNIA 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego pod nazwą:
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie, ul. Sołtysowska 27.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 32 ust. 1 w związku z art.  92 ust. 1,
pkt. 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zm.) oraz art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z
późniejszymi zm.) zarządza się, co następuje:
                                                                            § 1

Wyraża się zgodę na likwidację z dniem 31 grudnia 2003 roku gospodarstwa pomocniczego,
funkcjonującego pod nazwą: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ul. Sołtysowska 27.

                                                                      § 2

Środki finansowe niezbędne na likwidację gospodarstwa pomocniczego, o którym mowa
w § 1 niniejszego zarządzenia, są zaplanowane w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie na 2003 rok.

                                                                      § 3

Zadania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego w zakresie kształcenia praktycznego
przejmie w roku szkolnym 2003/2004 Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

                                                                      § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

                                                                       § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
       / - /



Uzasadnienie

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego-warsztatów szkolnych, funkcjonujących przy
Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie,
przeprowadzana jest z powodów ekonomicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację gospodarstwa
pomocniczego ze względu na duży spadek naboru uczniów do klas technikum w ostatnich
latach szkolnych, co spowodowało wzrost kosztów utrzymania warsztatów szkolnych
i równocześnie uniemożliwia wypracowanie środków finansowych na dalsze ich utrzymanie.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa nie posiadają żadnych zadłużeń i mają uregulowane wszystkie rachunki
związane z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, ochronę
obiektu oraz czynsz. Użytkowany dotychczas przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa budynek przy ul. Sołtysowskiej 27 wraz z terenem, na
którym się znajduje, są własnością Polskiego Górnictwa i Gazownictwa w Warszawie i wrócą
do pierwotnego właściciela.
 Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez dyrektora i głównego księgowego szkoły
posiadane środki finansowe są  wystarczające na zabezpieczenie wynagrodzeń, nagród
i odpraw pracowników. W związku z planowaną likwidacją gospodarstwa pomocniczego-
warsztatów szkolnych już w maju 2003 roku dokonano wstępnych zmian w zatrudnieniu
pracowników Warsztatów Szkolnych ZSZPGNiG.

Zadania związane z praktyczną nauką zawodu zostaną powierzone Centrum
Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie jest kolejnym etapem racjonalizacji sieci
warsztatów szkolnych i jest zgodna z koncepcją zmian organizacyjnych w szkołach
ponadgimnazjalnych.


