
ZARZĄDZENIE NR 2985/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 w Krakowie
umów najmu części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie w/w placówki 
oświatowej

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 Budowlanych Nr 2 z siedzibą na 

Os. Szkolnym 18 w Krakowie niżej wymienionych umów najmu na czas oznaczony 
w roku szkolnym 2009/2010:
- umowa najmu lokalu o pow. 54 m2 w budynku szkolnym położonym na Os. Szkolnym 18 na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 o pow. całkowitej 1,4608 ha obręb 45 jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00096116/0, stanowiącej 
własność Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu, z Panem Markiem Pełka, 
z przeznaczeniem na bufet szkolny;

- umowa najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 839 m2 w budynku internatu położonym na 
Os. Szkolnym 19, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 208 o pow. całkowitej 0,2419 
ha obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą 
nr KR1P/00203766/5, stanowiącej własność Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu, 
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „FIGARETTI” Zakład Pracy Chronionej,
z przeznaczeniem na działalność produkcyjną w zakresie krawiectwa.

2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2 z siedzibą w Krakowie 
przy Os. Szkolnym 18 do uzyskania kontrasygnaty głównego księgowego i akceptacji radcy 
prawnego Zespołu Ekonomiki Oświaty odnośnie przedmiotowych umów najmu.

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

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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