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ZARZĄDZENIE NR 3907/2012
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 utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 
w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 
w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr                                                                       projekt Prezydenta Miasta Krakowa
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UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ul. Kazimierza 
Odnowiciela 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. i, 
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 
pkt 2, ust. 2 oraz ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 62 ust. 1 – 4, w związku z art. 58 ust. 1 i 6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 września 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 13  w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 – zwany dalej 
„Zespołem”, przez połączenie: 

1) Gimnazjum nr 9 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 
2) XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
2. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski Zespołu. 

       § 2
1. Pracownicy Gimnazjum nr 9 oraz pracownicy XXXI Liceum Ogólnokształcącego z dniem 

1 września 2013 r. stają się pracownikami Zespołu.
2. Należności, zobowiązania oraz mienie (nieruchomość i majątek ruchomy) Gimnazjum nr 9 

wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r. przejmuje Zespół.
3. Należności i zobowiązania oraz mienie ruchome XXXI Liceum Ogólnokształcącego 

wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r. przejmuje Zespół. 

§ 3
Środki na funkcjonowanie Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 1 zaplanowane są w budżecie 
Miasta Krakowa na rok 2013 w Dziale 801, Rozdziale 80110, 80120. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. 
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UZASADNIENIE
1. Nazwa szkoły: 

Gimnazjum nr 9
XXXI Liceum Ogólnokształcące.

2. Adres: 
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31- 481 Kraków.

 
3. Dzielnica: 

III Dzielnica Miasta Krakowa Prądnik Czerwony. W skład obwodu scalonego dla 
gimnazjów położonych w ww. dzielnicy, poza obwodem Gimnazjum nr 9, wchodzi również 
obwód Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11, Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5.

4. Forma restrukturyzacji:
 Połączenie w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie.

5.  Organizacja szkoły:

5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń: 
W roku szkolnym 2012/13 do Gimnazjum nr 9 uczęszcza 205 uczniów 

zorganizowanych w 8 oddziałach a do XXXI LO 139 uczniów zorganizowanych 
w 6 oddziałach. Realizują oni zajęcia łącznie w 25 pomieszczeniach do nauki oraz w 2 salach 
gimnastycznych. Pomieszczenia te są wykorzystywane przez Gimnazjum średnio 
3,83 godziny lekcyjnej dziennie, a przez Liceum – 3,73 godziny lekcyjnej dziennie.

W Gimnazjum nr 9 i XXXI Liceum Ogólnokształcącym od kilku lat obserwuje się 
spadek liczby uczniów. W Gimnazjum w porównaniu z rokiem szkolnym 2010/11 spadek 
liczby uczniów wynosi 29,55%, a z rokiem szkolnym 2011/2012 – 22,35%, natomiast 
w Liceum odpowiednio 46,95% i 41,84%.

Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów 
w wieku 13 – 15 lat do roku 2018 wyniesie 3%, natomiast spadek liczby uczniów w wieku 
16 – 18 lat do 2015 roku wyniesie 10,6%, zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów.

5.2. Wyniki egzaminów:
Uczniowie Gimnazjum nr 9 na egzaminie po klasie trzeciej (wg danych 

przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) od kilku lat uzyskują wyniki 
poniżej średniej osiąganej w gimnazjach krakowskich lub zbliżone do średniej. Średni wynik 
dla Gimnazjum nr 9 wyniósł w:
2010 r.: część humanistyczna – 32,15 pkt. (średni wynik dla Krakowa – 33,89 pkt.); 

część matematyczno-przyrodnicza – 24,82 pkt. (średni wynik dla Krakowa – 27,99 pkt.);
2011 r.: część humanistyczna – 26,56 pkt. (średni wynik dla Krakowa – 28,67 pkt.);

część matematyczno-przyrodnicza – 24,36 pkt. (średni wynik dla Krakowa- 27,48 pkt.).
W 2012 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach. Średni wynik 

dla Gimnazjum nr 9 z poszczególnych części egzaminu wynosił odpowiednio w części 
humanistycznej z zakresu: j. polskiego – 73,29% (średni wynik dla Krakowa - 73%), historii 
i wiedzy o społeczeństwie – 67,06% (średni wynik dla Krakowa - 68%); w części 
matematyczno-przyrodniczej z zakresu: matematyki – 56,51% (średni wynik dla Krakowa - 
57%), z przedmiotów przyrodniczych – 55,20% (średni wynik dla Krakowa - 56%).

Zdawalność egzaminu maturalnego w XXXI Liceum Ogólnokształcącym (wg danych 
przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) przez ostatnie lata utrzymywała 
się również zdecydowanie poniżej średniej w Krakowie i wynosiła w: 
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2010 r. – 71,3% (średni wynik dla liceów ogólnokształcących w Krakowie – 94,5%),
2011 r. – 32,6% (średni wynik dla liceów ogólnokształcących w Krakowie – 88,4%),
2012 r. – 41,0% (średni wynik dla liceów ogólnokształcących w Krakowie – 92,0%).

5.3. Edukacyjna Wartość Dodana:
Gimnazjum nr 9 ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości 

dodanej, obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012, wg Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej zostało zaliczone zarówno w części humanistycznej, 
jak i matematyczno-przyrodniczej do szkół niewykorzystanych możliwości. XXXI Liceum 
Ogólnokształcące według ww. wskaźników określono jako szkołę o niskich wynikach 
maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD zarówno w zakresie przedmiotów 
humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. 

5.4. Koszty utrzymania
Koszty utrzymania ucznia Gimnazjum nr 9 w 2011 r. wyniosły 8 235 zł przy średniej 

kwocie wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 7 949 zł. Dopłata do subwencji 
ze środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 37,38% przy dopłacie do 
subwencji w tego typu szkołach średnio na poziomie 32,88%. 

Koszty utrzymania ucznia XXXI LO w 2011 r. wyniosły 7 830 zł przy średniej kwocie 
wydatków na ucznia w tego typu szkołach wynoszącej 5 612 zł. Dopłata do subwencji ze 
środków własnych Miasta na jednego ucznia wyniosła w 2011 r. 31,83% przy dopłacie do 
subwencji dla tego typu szkół średnio na poziomie 5,64%.

6. Zapewnienie miejsc dla uczniów:
Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 

pozostają w budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2.

7. Skutki ekonomiczne:
Od 1 września 2012 r. siedziba XXXI Liceum Ogólnokształcącego została 

przeniesiona z ul. Zakątek 2 na ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie. Planowane 
połączenie Gimnazjum nr 9 z XXXI Liceum Ogólnokształcącym w zespół szkół pozwoli na 
sprawne zarządzanie jednostką, racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej i dydaktycznej, 
a także efektywniejsze pod względem ekonomicznym gospodarowanie środkami 
finansowymi placówki. 

Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z oświatą od roku 
2014 o kwotę ponad 120 tys. zł rocznie. 

W roku 2013 szacowane koszty z tytułu utworzenia Zespołu wyniosą ok. 53 tys. zł 
z tytułu wypłaty odpraw dla 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz 1 etatu pracownika 
administracji. W związku z planowanym utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 13 koszty związane z oświatą (koszty osobowe) zostaną zmniejszone za okres wrzesień – 
grudzień 2013 r. o kwotę ok. 40 tys. zł. Koszty związane z utworzeniem Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 13  zostały ujęte w planie finansowym Zespołu Ekonomiki Oświaty 
w Krakowie na 2013 rok oraz w rezerwie celowej budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok na 
zadania oświatowe.

W roku bieżącym wobec XXXI Liceum Ogólnokształcącego nie zastosowano 
ogólnych zasad przyjętych w procesie restrukturyzacji sieci szkolnej, ze względu na 
przeniesienie szkoły od 1 września 2012 r. do nowego budynku i planowany rozwój. W  roku 
szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 będzie podlegał analizie na 
podstawie kryteriów przyjętych dla wszystkich samorządowych szkół w Krakowie.
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Przeprowadzenie proponowanej zmiany zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy 
o finansach publicznych zobowiązujących Gminę 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 wymienionych, w szczególności na sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie i wyposażenie.

 
 Przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych 

kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


