
ZARZĄDZENIE NR 1037/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA  25.06.2004 r.

w sprawie potwierdzenia środków na realizację w 2004 roku umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Miejską Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Bieżanów” na nabycie 
samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 71, położonego przy ul. Heleny 22 
w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 – zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1. Potwierdza się zabezpieczenie środków finansowych na realizację w 2004 roku wydatków 

związanych z przyrzeczoną umową sprzedaży, która zostanie zawarta w wyniku 
przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 29.09.2003 roku Rep. A Nr 12083/2003 
pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Bieżanów” na 
nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 71, położonego przy ul. Heleny 
22 w Krakowie.

2. Środki finansowe na realizację w roku 2004 wydatków w wysokości 10% wartości 
zamówienia oraz opłat związanych z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży, tj. kwota 
20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), znajdują pokrycie w planie finansowo -
rzeczowym Wydziału Mieszkalnictwa na rok 2004 Dz.700 Rozdz. 70095 § 6050 zad. 6 
VI-1.2 „Pozyskiwanie lokali - zakup budynków i mieszkań”, kat. GWSMK. 

§ 2.
Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie podpisana przez Kazimierza Bujakowskiego - Zastępcę 
Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie posiadanego upoważnienia.

§ 3. 
Uchyla się zapis § 4. Zarządzenia Nr 1300/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
19.09.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w formie aktu notarialnego 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Bieżanów” umowy sprzedaży, celem nabycia na rzecz 
Miasta Krakowa samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 71, położonego przy 
ul. Heleny 22 w Krakowie.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                 


