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ZARZĄDZENIE Nr 1991/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 02.08.2019 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości
położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie
ww. samorządowej jednostki oświatowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801,
1309) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
w Krakowie kolejnej umowy najmu szkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego
o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz sali gimnastycznej o powierzchni 159,70 m2
w budynku szkolnym położonym przy al. Skrzyneckiego 12, na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 95 o pow. 1,6676 ha obręb 30 jednostka ewidencyjna
Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00223333/7, stanowiącej własność Miasta
Kraków - miasta na prawach powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej
powołanej samorządowej jednostki oświatowej z Dominiką Marek Przedszkole
Niepubliczne Bright Child z przeznaczeniem na zajęcia ruchowe dla dzieci
przedszkolnych, w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkoły (okres najmu boiska
szkolnego 01.09.2019r. – 30.10.2019r. oraz 01.04.2020r. – 30.06.2020r., okres najmu
sali gimnastycznej 01.11.2019r. – 31.03.2020r.).
2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umowy najmu jest
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie przy
al. Skrzyneckiego 12 do uzyskania parafy głównego księgowego ww. samorządowej
jednostki oświatowej na przedmiotowej umowie najmu.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

