
ZARZĄDZENIE Nr 1692/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 03.07.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 
im. Powstańców Śląskich umów najmu części nieruchomości położonej przy 
ul. Kamieńskiego 49 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 (Dz.U. z 
2016 r. poz. 446,1579 i 1948; Dz. U. 2017 r. poz. 730 i 935), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 624 i 
820) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 
im. Powstańców Śląskich, ul. Kamieńskiego 49 i 49a, umów najmu części nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 51/7, 51/8, 51/10 i 51/15 obręb 50 jednostka ewidencyjna 
Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00290806/4, stanowiącej własność Miasta 
Krakowa – miasta na prawach powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej 
placówki oświatowej, z niżej wymienionymi podmiotami:
1) Antoni Juszczyk (pomieszczenie o pow. 17 m² w budynku internatu, z przeznaczeniem na 

garażowanie samochodu, na czas oznaczony tj. od dnia 1.08.2017 r. do dnia 
31.07.2020 r.);

2) Andrzej Rusin (pomieszczenie o pow. 17 m² w budynku internatu, z przeznaczeniem na 
garażowanie samochodu, na czas oznaczony tj. od dnia 1.08.2017 r. do dnia 
31.07.2020 r.);

3) DIMAX Nauka Jazdy (sala lekcyjna o pow. 45 m² w budynku szkolnym, z 
przeznaczeniem na prowadzenie kursów teoretycznych z zakresu prawa jazdy, na czas 
oznaczony tj. od dnia 1.08.2017 r. do dnia 31.07.2020 r.);

4) Henryk Żabczyński (pomieszczenie o pow. 26 m² w budynku szkolnym,  z 
przeznaczeniem na sklepik szkolny, na czas oznaczony tj. od dnia 1.08.2017 r. do dnia 
31.07.2020 r.);

5) Grzegorz Hołuj JGH-techserwis (fragment korytarza o pow. 2 m² w budynku internatu, z 
przeznaczeniem na postawienie automatów vendingowych, na czas oznaczony tj. od dnia 
1.08.2017 r. do dnia 31.07.2020 r.);

6) Centralna Komisja Egzaminacyjna (pomieszczenie w budynku szkolnym o pow. 54 m2 z 
przeznaczeniem na działalność związaną z organizacją i obsługą egzaminów 
zewnętrznych, na czas oznaczony tj. rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019); 

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (pomieszczenie w budynku szkolnym o pow. 54 m2 z 
przeznaczeniem na działalność związaną z organizacją i obsługą egzaminów 
zewnętrznych, na czas oznaczony tj. rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019);

8) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolska z siedzibą w Krakowie (120 miejsc 
noclegowych w budynku internatu, w pokojach czteroosobowych o pow. 22 m² każdy, z 
przeznaczeniem na pobyt zagranicznej młodzieży kolonijnej, na czas oznaczony tj. od 
dnia 15.07.2017 r. do dnia 25.07.2017 r.).

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu jest 
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Kamieńskiego 49.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców 
Śląskich z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49 do:



1) uzyskania parafy głównego księgowego jednostki 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


