
ZARZĄDZENIE Nr 1663/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 
umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 8, pozostającej 
w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 624 
i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 
w Krakowie, al. Kijowska 8, umów najmu części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
408/4 o pow. 0,9360 ha obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej księgą wieczystą 
nr KR1P/00189290/2, stanowiącej własność Gminy Kraków, pozostającej w trwałym 
zarządzie wyżej powołanej placówki oświatowej w udziale 979/100 części, na czas 
oznaczony tj. od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., z niżej wymienionymi 
podmiotami:

1) Stanisław Krawczyk OSK ALEX (lokal użytkowy o pow. 5,5 m2 z przeznaczeniem 
na prowadzenie biura dla szkoły nauki jazdy);

2) Stanisław Krawczyk OSK ALEX (sala lekcyjna o pow. ok. 50 m2 
z  przeznaczeniem na prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla szkoły nauki jazdy);

3) Małgorzata Kłosowska VITA COOK (lokal użytkowy o pow. 16 m2 
z przeznaczeniem na sklepik);

4) Małgorzata Kłosowska VITA COOK (lokal użytkowy o pow. ok. 90 m2 
z przeznaczeniem na kuchnię);

5) Agencja Reklamy WENECJA (część terenu szkolnego o pow. 1,30 x 1,30 m 
z przeznaczeniem na słup reklamowy);

6) Anna Horzyk GOBEST (część korytarza o pow. 2 m2 z przeznaczeniem 
na urządzenia vendingowe);

7) Akademia Programowania (sala lekcyjna o pow. ok. 51 m2 z przeznaczeniem 
na zajęcia komputerowe dla dzieci).

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu jest 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 51 z siedzibą w Krakowie przy al. Kijowskiej 
8.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 51 z siedzibą 
w Krakowie przy al. Kijowskiej 8 do: 

1) uzyskania parafy głównego księgowego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, 
odnośnie przedmiotowych umów najmu;

2)  przestrzegania zapisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 149) oraz wytycznych ujętych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


