
ZARZĄDZENIE Nr 3754/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.12.2014 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum 
Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych 
w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, 
ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Specjalnego 
nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącym w skład 
Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy 
ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, 
os. Szkolne 27.

§ 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 przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym dla Chłopców wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-

Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez 
likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i w związku z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 i z 2014 r. poz. 379 
i 1072), art. 59 ust. 1, ust. 2, i ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta 
uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się przekształcić Gimnazjum Specjalne nr 59 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka 
Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27.

§ 2. Uczniom zlikwidowanych filii Gimnazjum Specjalnego nr 59 zapewnia się 
kontynuację nauki w szkołach ogólnodostępnych:

1) w Gimnazjum nr 34 w Krakowie – uczniom zlikwidowanej Filii nr 1, 
ul. Parkowa 12,

2) w Gimnazjum nr 45 w Krakowie – uczniom zlikwidowanej Filii nr 2, 
os. Szkolne 27.

§ 3. Likwidacja, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na 
podstawie odrębnej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Kontynuując prace związane z uporządkowaniem sieci samorządowych szkół 
i placówek z dniem 31 sierpnia 2015 r. zamierza się przekształcić Gimnazjum Specjalne nr 59 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka 
Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1 przy ul. Parkowej 12 i Filii nr 2 na 
os. Szkolnym 27.

Filia nr 1 Gimnazjum Specjalnego nr 59 utworzona została na mocy uchwały 
nr LXXI/665/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2005 r. w siedzibie ówczesnego 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 przy ul. Parkowej 12 (aktualna nazwa: 
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”) natomiast Filia nr 2 
Gimnazjum Specjalnego nr 59 utworzona została na mocy uchwały nr XLIII/522/08 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r. w siedzibie ówczesnego Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 na os. Szkolnym 27 (aktualna nazwa: Centrum 
Administracyjne nr 2 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza). Filie utworzone zostały jako 
szkoły świadczące usługi edukacyjne na rzecz wychowanków wyżej wymienionych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego dopuszczają jedynie tworzenie filii 
szkół podstawowych, a brak podstaw do funkcjonowania filii gimnazjum skutkuje brakiem 
możliwości ich wprowadzenia do Rejestru Szkół i Placówek i tym samym wykazywania 
danych w Systemie Informacji Oświatowej.

Uczniowie z likwidowanych filii gimnazjum będą mogli kontynuować naukę 
w gimnazjach ogólnodostępnych działających w rejonie placówek, w których przebywają 
jako wychowankowie, bądź w szkołach specjalnych (w przypadku uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) na wniosek ich rodziców (opiekunów 
prawnych).

Wydatki osobowe związane z likwidacją filii gimnazjum są zabezpieczone w planie 
finansowym placówki na rok 2015 (środki niewykorzystane na wynagrodzenia za okres 
wrzesień – grudzień 2015).

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta.
Przyjęcie 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 i wyposażenie.
Przyjęcie uchwały nie powinno powodować w przyszłości innych dodatkowych 

kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.


