
0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

ZARZĄDZENIE NR 3906/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 2012-12-24
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 45 w Krakowie, 
os. Willowe 1.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 45 w Krakowie, 
os. Willowe 1.

§ 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 zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 45 w Krakowie, os. Willowe 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 45 
w Krakowie, os. Willowe 1.

§ 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.
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UZASADNIENIE

1. Nazwa szkoły: 
Gimnazjum nr 45.

2. Adres:
os. Willowe 1, 31-901 Kraków.

3. Dzielnica:
XVIII Dzielnica Miasta Krakowa Nowa Huta.
W skład pierwszego obwodu scalonego dla gimnazjów położonych w wyżej 
wymienionej Dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 45, wchodzą również 
obwody następujących gimnazjów:
1) Gimnazjum nr 46, os. Teatralne 35,
2) Gimnazjum nr 47, os. Handlowe 4, 
3) Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29, 
4) Gimnazjum Integracyjnego nr 49, os. Słoneczne 12, 
5) Gimnazjum nr 50, ul. Bulwarowa 33.

4. Forma restrukturyzacji:
Likwidacja.

5. Organizacja szkoły:
5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń:

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum nr 45 uczęszcza 
141 uczniów zorganizowanych w 6 oddziałach. Uczniowie Gimnazjum realizują 
zajęcia w 14 pomieszczeniach do nauki (w tym 8 sal lekcyjnych i 6 pracowni) 
oraz w 2 salach gimnastycznych. Średnie godzinowe obciążenie wyżej 
wymienionych pomieszczeń jest bardzo niskie i wynosi obecnie ok. 2,8 godz. 
lekcyjnej dziennie.
Od roku szkolnego 2010/2011 spadek liczby uczniów w Gimnazjum nr 45 
wyniósł 6,6%. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek 
liczby uczniów w wieku 13 – 15 lat do roku 2018 wyniesie 3%, zatem do 
krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów.

5.2. Wyniki egzaminów:
W 2010 r. średni wynik egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej dla 
Gimnazjum nr 45, wg danych przedstawionych przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną w Krakowie, wyniósł: część humanistyczna – 26,05 pkt (średni 
wynik dla Krakowa – 33,89 pkt), część matematyczno-przyrodnicza – 17,98 pkt 
(średni wynik dla Krakowa – 27,99 pkt). 
W 2011 r. średni wynik dla szkoły wyniósł: część humanistyczna- 20,30 pkt 
(średni wynik dla Krakowa – 28,67 pkt); część matematyczno-przyrodnicza – 
19,48 pkt (średni wynik dla Krakowa- 27,48 pkt). 
W 2012 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. 
Wyniki dla Gimnazjum nr 45 z poszczególnych części egzaminu wynosiły 
odpowiednio w części humanistycznej: j. polski – 56,3% (średni wynik dla 
Krakowa - 73%), historia i wiedza o społeczeństwie – 55,2% (średni wynik dla 
Krakowa - 68%); w części matematyczno-przyrodniczej: matematyka – 35,1% 
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(średni wynik dla Krakowa - 57%), przedmioty przyrodnicze – 43,4% (średni 
wynik dla Krakowa - 56%).

Zatem zarówno w roku 2012 jak i w poprzednich latach wyniki uzyskiwane przez 
uczniów Gimnazjum nr 45 były znacznie poniżej średniej wyników dla Krakowa.

5.3. Edukacyjna Wartość Dodana:
Gimnazjum nr 45 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i  edukacyjnej 
wartości dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-
2012, zostało zaliczone wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zarówno 
w części humanistycznej jak i w część matematyczno-przyrodniczej do szkół 
wymagających pomocy.

5.4. Koszty utrzymania ucznia:
Koszty utrzymania ucznia tej szkoły w 2011 r. wyniosły 11 674 zł przy średniej 
kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 7 949 zł. Dopłata 
do subwencji ze środków własnych Miasta dla Gimnazjum nr 45 wyniosła 
w 2011 r. 52,83% przy średniej dopłacie do subwencji dla tego typu szkół 
wynoszącej 32,88%. 

6. Zapewnienie miejsc dla uczniów Gimnazjum nr 45:
Gmina Miejska Kraków zapewni uczniom likwidowanej szkoły dobre warunki 
kontynuacji edukacji pod względem nauczania, wychowania i rozwoju 
w Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe 29. Uczniowie obecnych klas I i II Gimnazjum 
nr 45 (102 uczniów), którzy będą kontynuować naukę w roku szkolnym 2013/2014 
mają zapewnione miejsce w wyżej wymienionej szkole.
Obecnie do Gimnazjum nr 48 uczęszcza łącznie 225 uczniów zorganizowanych               
w 8 oddziałach. Warunki w szkole są bardzo dobre. Gimnazjum posiada 25 
pomieszczeń do nauki (w tym 20 sal lekcyjnych i 5 pracowni) oraz 2 sale 
gimnastyczne. Średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki w tej szkole 
aktualnie wynosi ok. 2,24 godz. lekcyjnej dziennie. 
Proponuje się, aby uczniowie Gimnazjum nr 45 przeszli do Gimnazjum nr 48 
całymi oddziałami wraz z wychowawcami. Po przyjęciu uczniów z likwidowanego 
Gimnazjum nr 45 i przyjęciu przewidywanych uczniów z obwodu Gimnazjum 
nr 45 do klasy I, średnie godzinowe obciążenie pomieszczeń do nauki 
w Gimnazjum nr 48 będzie wynosić ok. 3,9 godz. lekcyjnej dziennie. 

7. Przeznaczenie budynku:
Budynek zajmowany przez Gimnazjum nr 45, os. Willowe 1 w pierwszej 
kolejności zostanie przeznaczony na cele oświatowe.
Pozostałe po likwidacji składniki majątku ruchomego zostaną zagospodarowane 
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przekazywania 
zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków.
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8. Skutki ekonomiczne:
Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 
2014 o  kwotę ponad 880 tys. zł rocznie (w tym koszty osobowe o kwotę ponad 
590 tys. zł, koszty tzw. rzeczowe o kwotę ponad 290 tys. zł). 
W roku 2013 szacowane koszty z tytułu likwidacji wyniosą ok. 281 tys. zł, w tym 
koszty osobowe z tytułu wypłaty odpraw dla części pracowników pedagogicznych 
oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 259 tys. zł, 
szacunkowe koszty tzw. rzeczowe (ewentualne koszty transportu mienia 
ruchomego) oraz koszty osobowe związane z czynnościami likwidacyjnymi 
wyniosą ok. 22 tys. zł. W związku z planowaną likwidacją jednostki koszty 
związane z oświatą zostaną zmniejszone za okres wrzesień – grudzień 2013 r. 
o kwotę ok. 273 tys. zł. Koszty związane z likwidacją Gimnazjum nr 45 zostały 
ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na rok 2013 
oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 na zadania 
oświatowe.

Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów 
ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do 
dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji 
zadania w latach następnych. 

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków 
z budżetu Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt 
informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. 

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż 
ponoszone przed jej wprowadzeniem. 


