ZARZĄDZENIE NR 1600/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie przekształcenia,
przysługującego Gminie Miejskiej Kraków, spółdzielczego własnościowego prawa do lokali
mieszkalnych nr 13, 14, 23 i 24, położonych przy ul. Szafrana 4 w Krakowie, w odrębną
własność lokali.
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.), art. 1714 i art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) – zarządza się,
co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie przekształcenia, przysługującego
Gminie Miejskiej Kraków, spółdzielczego własnościowego prawa do 4 lokali mieszkalnych
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Członkowie Oczekujący” w Krakowie,
położonych przy ul. Szafrana 4 i oznaczonych numerami: 13, 14, 23 i 24, w odrębną
własność tych lokali.
2. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Gmina Miejska Kraków.
§2
Środki finansowe związane z zawarciem umowy w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące
złotych) znajdują pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Mieszkalnictwa na rok
2005 w Dz.700 Rozdz. 70095 § 4300 zad. 5 „Obsługa zadania pn. Zadania inwestycyjne”, kat.
GWSMK.
§3
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „WspólnotaCzłonkowie Oczekujący” w Krakowie umowy, o której mowa w § 1.
§4
Umowa, o której mowa w § 3 zarządzenia zostanie podpisana przez Kazimierza Bujakowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie posiadanego upoważnienia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa.
§6
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 1971/2004 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2004 r.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
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