
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  2824/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 8 grudnia 2009 r. 
 

 w sprawie objęcia Programem mecenatu artystycznego i usług publicznych 
w zakresie kultury – galerie sztuki działalności realizowanej przez Panią Jolantę 
Lubańską, działającą pod firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Design & Art” 
w lokalu użytkowym usytuowanym w budynku położonym przy ul. Św. Tomasza 22 
w Krakowie i ustalenia indywidualnej stawki czynszowej najmu netto z tytułu wynajmu 
powyższego lokalu. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), ust. 4 Podrozdziału III.1., oraz ust. 3 Podrozdziału III.4. Rozdziału 
III Załącznika do uchwały Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia 
Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki, zarządza się co 
następuje:  
 
      § 1 
1. Wyraża się zgodę na objęcie Programem mecenatu artystycznego i usług publicznych 
w zakresie kultury – galerie sztuki działalności realizowanej przez Panią Jolantę Lubańską,  
działającą pod firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Design &Art” w lokalu użytkowym 
o powierzchni 25,43 m 2, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanym 
w budynku położonym przy ul. Św. Tomasza 22 w Krakowie, oraz na ustalenie indywidualnej 
stawki czynszowej najmu netto z tytułu wynajmu powyższego lokalu, w wysokości 19,80 zł za 
1 m2 p.u. lokalu zajmowanego na galerię sztuki. 
2. Stawka, o której mowa w ust. 1 podlegać będzie waloryzacji dokonywanej narastająco raz 
w roku począwszy od dnia 1 lutego danego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji. 
 
      § 2 
 Pozostałe postanowienia umowy najmu z dnia 11.09.1997 r. (tekst jednolity 
obowiązujący od dnia 28.06.2000 r., z późn. zm.) lokalu użytkowego, o którym mowa 
w § 1 niniejszego zarządzenia, pozostają bez zmian. 
 
      § 3 
  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie. 
      § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                 / - / 

 
 
 
 
 



 
 
 
      
 


