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Dotyczy: zarz4dzania i stanu budynku Szkoly Podstawowej nr 80 w Krakowie.
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Sekretarz Rady Rodzicr6w
Szkoty Podstawowej nr 80 w Krakowie
os. MIodoSci 1124
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Odpowiadaj4c na pismo z 27 marca br. ( data wplywu do Urzqdu Miasta Krakowa
4 kwietnia br.) uprzejmie informujE, ze w zwiqzku aft. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia
7 wrzelnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z poZn. zm.), kt6ry stanowi
Dyrektor w szczeg6lnoici wykoru,je zadania zwicgane z zapewnieniem bezpieczensfwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajqt organizowanych przez szkolq lub placdwkq, oraz art.7
ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia26 styczmal9S2r.KartaNauczyciela(Dz.U.22014 r. poz.l9l
z poLn. zm.), kt6ry stanowi Dyrektor szkoly odpowiedzialny jest w szczegolnoici za:
zcroeu,nienie v, miarQ mo2liwoici odpowiednich warunkdw organizaryinych do realizacji
zadafi dydaktycznych i opiekunczo-wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczenstwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajqt organizowanych przez szkolq to do niego w pierwszej kolejnoSci
nale2y zglosii wszelkie w4tpliwoSci dotyczqce bezpieczefstwa uczni6w i nauczycieli
przebywaj4cych w szkole.

W zwrqzku z tym, Ze art. 5 ust. 7 wyzej przywolanej ustawy naklada na organ
prowadz4cy obowi4zek wykonywania remont6w obiekt6w szkolnych oraz zadan
inwestycyjnych w tym zakresie, Uchwal4 ff XXXIl232l99 Rady Miasta Krakowa
z 6 pu\dziernika 1999r- w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy
w*yborze szczegolowych zadafi w okreflonych dziedzinach (z poiniejszymi zmianami) prace
remontowe w gimnazjach, szkotach podstawowych i przedszkolach zostaly powierzone
Dzielnicom.

Ponadto, zgodnie z Uchwalq nr XCIX/I512114 Rady Miasta Krakowa
z 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialama Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w Krakowie: do zalcresu dzialania Dzielnicy naleZy wybor, planowanie i ocena realizacji
zadait dotyczqcych bezpolrednio obszaru Dzielnicy i shtzclcych zaspokajaniu potrzeb jej
mieszkaitc1w w dziedzinie prac remontotvych szlcril podstawowych, gimnazjdw, przedszkoli
oraz 2lobk6,, ($3 ust. 1 lit a) ww. uchwaly). W celu ustalenia potrzeb remontowych szkol
i przedszkoli corocznie , przy udziale dyrektor6w szk6l i przedszkoli, przedstawicieli Wydzialu
Edukacji, Rad Dzielnrc oraz Zespolu Ekonomiki OSwiaty w Krakowie, przeprowadzane s4
przeglEdy stanu technicznego uzl.tkowanych budynk6w i ich otoczenia.

W oparciu o ww. uchwaly oraz informacje o potrzebach remontowych Rada Dzielnicy
XVIII Nowa Huta dokonuje wyboru zdan remontowych, kt6re w danym roku budzetowym
bgd4 realizowane w zlokahzowanych na jej terenie szkotach, przedszkolach i zlobkach
(ujEtych w wykazie stanowi4cym zalqcznik do Uchwaly nr XYIl285l15 RMK z l0 czerwca
2015 r. w sprawie wykazu dr6g, obiekt6w i terendw, na ktdrych realizowane sq zadania
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Dzielnic l-il,'!fi L{ici,s'tct I{rokoy,t). Szkola Poc'lstail.oi,va ni 30 rvykorz.vst-vwaia Srcr'1ki

tlnansowe ptzyznafle przez RadE Dzielnicy XVIIi Nor,va Huta zgodnie z ich ptzerraczeniem.
W rokr-r biez4cym Gmina Miejska Krak6w nie planuje termomodernrzacji budyni<Lr

zajmowanego przez Szkolq Podstawow4nr 80 w Krakowie.
Natomiast zadama kompensacyjne za reahzacjE Zaklado Termicznego Przeksztalcama

Odpad6w Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta zostaty wl.typowane w roku
2009 podczas negocjacji, w kt6rych wziqli udzial: Prezydent Miasta Krakor,va, Prezes Zarzqdu
Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., Prezes Zarzqdu Miejskiego Przedsiqbiorstwa
Wodoci4g6w i Kanalizacji, przedstawiciele Rady Dzielnicy XVIiI Nowa Huta, w obecnoSci
przedstawicieli 16znych stowarzyszeri.

OtrzymujE:
1. Adresat,
2. aa.
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