
 
 
ZARZĄDZENIE NR 854/2004 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 25.05.2004 r. 

 
w sprawie zawarcia umów poŜyczki na remonty budynków, stanowiących własność, 
współwłasność osób fizycznych, nie będących w zarządzie Zarządu Budynków 
Komunalnych. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i uchwały Nr XXVIII/242/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 
22 października 2003 roku w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie poŜyczek przez Gminę Miejską Kraków na 
remonty budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie będących 
w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
2 lutego 2004 r. nr 24, poz. 341) oraz Zarządzenia Nr 615/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
15 kwietnia 2004 roku w sprawie regulaminu udzielania poŜyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty 
budynków, stanowiących własność, współwłasność osób fizycznych i osób prawnych, nie będących w zarządzie 
Zarządu Budynków Komunalnych, zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
WyraŜa się zgodę na zawarcie umów poŜyczki : 

1) [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Eugeniusz Roganowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 

Urzędu Miasta Krakowa] w wysokości 6.840 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści 
złotych) przeznaczonej na remont budynku . 

2) [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Eugeniusz Roganowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 

Urzędu Miasta Krakowa] w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 
przeznaczonej na remont budynku. 

3) [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Eugeniusz Roganowicz Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa 

Urzędu Miasta Krakowa] w wysokości 16.420 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta 
dwadzieścia złotych) przeznaczonej na remont budynku . 

§ 2 
Do podpisania umów w imieniu Miasta upowaŜnia się łącznie: 
1. Kazimierza Bujakowskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, 
2. Eugeniusza Roganowicza – Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa.  

§ 3 
Środki finansowe na realizację umów, w wysokości określonej w § 1 zarządzenia, znajdują 
pokrycie w rozchodach BudŜetu Miasta Krakowa na rok 2004. 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

      Prezydent Miasta Krakowa 
 
             /  -  / 


