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ZARZĄDZENIE NR 3913/2012
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 wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszanie 
niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład 
zespołów szkół.

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 wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszanie 
niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład 
zespołów szkół.
. 

§ 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 wyłączenia i likwidacji poprzez wygaszanie niektórych techników 
uzupełniających dla dorosłych w Krakowie, wchodzących w skład zespołów szkół.

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 
oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 
2572 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1206) Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1

Zamierza się wyłączyć i zlikwidować poprzez wygaszanie, tj. brak naboru do 
kolejnych klas, niektóre technika uzupełniające dla dorosłych w Krakowie, wchodzące w 
skład zespołów szkół, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się wyłączyć i zlikwidować Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych nr 23 wchodzące w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-
Księgarskich w Krakowie.

§3

Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 
szkół, o których mowa w § 1 i § 2.

§4

Wyłączenie i likwidacja, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, zostaną 
dokonane na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§6

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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                                             UZASADNIENIE

W związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1206) z dniem 
31 sierpnia 2013 r. zamierza się zlikwidować klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne 
klasy dotychczasowych techników uzupełniających dla dorosłych, wymienionych w 
załączniku 
do uchwały. 

Od roku szkolnego 2013/2014 nastąpi wygaszenie techników uzupełniających dla 
dorosłych, wymienionych w załączniku, poprzez odstąpienie od rekrutacji kandydatów do 
klasy pierwszej, z równoczesnym zagwarantowaniem słuchaczom ww. szkół 
ponadgimnazjalnych, możliwości kontynuowania nauki w dotychczasowych szkołach. 

W wyniku wygaszania kolejnych oddziałów techników uzupełniających dla dorosłych, 
wyłączenie oraz zakończenie likwidacji tych szkół nastąpi w terminach uwzględnionych 
w załączniku do uchwały.

W Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 23 wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonuje tylko 
jeden oddział klasy III. Od roku szkolnego 2013/2014, zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy, nie 
prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, zatem obecna klasa III jest ostatnim 
oddziałem Technikum Uzupełniającego nr 23 w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich. 

W związku z zakończeniem naboru do klas pierwszych oraz planowanym 
wygaszaniem techników uzupełniających dla dorosłych, nie wystąpią koszty związane z 
likwidacją. 

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

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia obecnie, ani w przyszłości innych 
dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt 
informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. 


