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ZARZĄDZENIE NR 1539/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-06-06

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3120/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krakowie lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Świętej Gertrudy 
2 w Krakowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 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. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr. 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.), art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 
art. 32 ust. 2 i 34 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 3120/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2011 r. 
wprowadza się następujące zmiany:
1.  § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wyraża się zgodę na użyczenie dla Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Krupniczej 38, lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Świętej 
Gertrudy 2 w Krakowie o łącznej powierzchni użytkowej 205,95 m2 z przeznaczeniem na 
prowadzenie placówki sprawującej instytucjonalną pieczę zastępczą.”. 

2.  Załącznik otrzymuje oznaczenie „Załącznik Nr 1”.
3.  Wprowadza się Załącznik Nr 2 w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


