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ZARZĄDZENIE Nr 1968/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 02.08.2019r.
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii
Konopnickiej umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Podedworze 16
pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 poz.2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492, 801) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii
Konopnickiej w Krakowie umów najmu części ogrodzenia szkolnego oraz pomieszczeń i
powierzchni w budynku szkolnym położonym przy ul. Podedworze 16, na nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 59/8, 60/6, 60/9, 66/3, 67/20, 67/22 i 68/4 obręb 61 jednostka
ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00221927/4, stanowiącej własność
Gminy Kraków, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej samorządowej jednostki
oświatowej, w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkolnymi, z niżej wymienionymi
podmiotami:
1) Studio Baletowe „Motyl” - mała sala gimnastyczna o pow. 54 m2 z przeznaczeniem na
zajęcia baletowe (od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia 31.08.2020 r.);
2) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Krakowie - sala
gimnastyczna o pow. 288 m2 z przeznaczeniem na zajęcia sportowe koszykówka i siatkówka
( od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia 31.08.2020 r.);
3) Szkoła Języka Angielskiego WORD - sala lekcyjna o pow. 18 m2 z przeznaczeniem na
zajęcia językowe (od dnia 1.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.);
4) Firma GOBEST - pow. 1,2 m2 korytarza z przeznaczeniem na automaty vendingowe ( od
dnia 1.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.);
5) Kompleksowe Usługi Cateringowe Piotr Litewka - pomieszczenia kuchenne o pow.
104,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej ( od dnia 1.09.2019 r. do dnia
31.08.2020 r.);
6) Wspólnota Mieszkaniowa Budynków przy ul. Łużyckiej 44, 71C, 93 stołówka szkolna o
pow. 80 m2 z przeznaczeniem na jednodniowe zebrania wspólnoty (kilkukrotnie od dnia
1.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.);
7) Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkańców przy ul. Bochenka 7, 9, 10, 14A, 16, 18, 20A, 22
stołówka szkolna o pow. 80 m2 z przeznaczeniem na jednodniowe zebrania wspólnoty
(kilkukrotnie od dnia 1.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.);
8) Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkańców przy ul. Podedworze 20A - stołówka szkolna
o pow. 80 m2 z przeznaczeniem na jednodniowe zebrania wspólnoty ( kilkukrotnie od dnia
1.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.);
9) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” ul. Podedworze 20 – sala gimnastyczna
o pow. 288 m2 z przeznaczeniem na jednodniowe zebrania wspólnoty (kilkukrotnie od dnia
1.10.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.);
10) Katarzyna Bukowska – część ogrodzenia szkolnego z przeznaczeniem na baner
reklamowy o pow. 4,5 m x 1,2 m ( od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do dnia
31.08.2020 r.);
11) Ireneusz Pałasz BIEN SUR – sala lekcyjna o pow. 54 m2 z przeznaczeniem na zajęcia
pozalekcyjne Matcraft – matematyka ( od dnia 1.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.);

12) Europejski Instytut Edukacji Engram II- sala lekcyjna o pow. 60 m² z przeznaczeniem na
warsztaty – Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach ( od dnia 1.09.2019 r. do dnia
31.08.2020 r.);
13) KreaTech Dagna Grzesik – sala lekcyjna o pow. 52 m² z przeznaczeniem na zajęcia
pozalekcyjne związane z nowoczesnymi technologiami ( od dnia podpisania niniejszego
zarządzenia do dnia 31.08.2020 r.);
14) Szkoła Muzyczna Music & More – sala lekcyjna o pow. 52 m² z przeznaczeniem na
naukę gry na gitarze ( od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.).
2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu jest
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Krakowie przy
ul. Podedworze 16.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 16 do:
1) uzyskania parafy głównego księgowego Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty na
przedmiotowych umowach najmu;
2) przestrzegania zapisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) oraz wytycznych ujętych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

