
ZARZĄDZENIE NR 2936/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i użyczenia przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 61 im. Marszałka J. Piłsudskiego części 
nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie w/w placówek oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Krakowie umów użyczenia pomieszczeń w budynku szkolnym położonym przy 
ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 226/4 o pow. 
całkowitej 0,9627 ha, obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą 
nr 142229, stanowiącej własność Gminy Kraków, na czas oznaczony w roku szkolnym 
2009/2010 na rzecz niżej wymienionych podmiotów:
- Miejskie Centrum Stomatologii „Śródmieście” Kraków (gabinet o pow. 16 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej opieki dentystycznej nad uczniami);
- Śródmiejskie Centrum Medycyny Środowiska Szkolnego „Scholar” (gabinet o pow. 16 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
nad uczniami);

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków (pomieszczenie o pow. 38 m2 z przeznaczeniem na 
biuro Ośrodka).

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Krakowie na czas oznaczony od 01.09.2009 r. do 31.08.2012 r. umowy użyczenia pomieszczeń 
o pow. 99 m2 zlokalizowanych w podziemiach budynku położonego na nieruchomości opisanej 
w pkt 1 na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Szczep „Wigry” Kraków, z przeznaczeniem na 
działalność statutową.

3. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 61 im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Krakowie umów najmu pomieszczeń w budynku szkolnym położonym przy 
ul. Popławskiego 17, na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 537/3 
o pow. 1,3944 ha obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą nr 70429, 
stanowiącej własność Gminy Kraków, na czas oznaczony w roku szkolnym 2009/2010
w godzinach niekolidujących z zajęciami szkolnymi, na rzecz niżej wymienionych podmiotów:
- Szkoła Tańca „AS” Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy (sala gimnastyczna o pow. 56 m2

 z przeznaczeniem na naukę tańca);
- Pan Marcin Zelech (sala gimnastyczna o pow. 183 m2 z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-

rekreacyjne);



- Pan Andrzej Frączek (sala gimnastyczna o pow. 183 m2 z przeznaczeniem na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne).

4. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 61 
im. Marszałka J. Piłsudskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Popławskiego 17 do uzyskania 
kontrasygnaty głównego księgowego i akceptacji radcy prawnego Zespołu Ekonomiki Oświaty
odnośnie przedmiotowych umów najmu i użyczenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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