
ZARZĄDZENIE Nr 3519/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie umowy użyczenia części  
nieruchomości  położonej  przy  ul. Szujskiego 2 i  ul. Szwedzkiej 42 oraz umowy najmu 
części nieruchomości położonej przy ul. Szwedzkiej 42 , pozostających w trwałym 
zarządzie jednostki oświatowej.

                     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) zarządza się, co następuje:

           § 1. 1. Wyraża  się  zgodę na  zawarcie kolejnych umów przez  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr.1 im Jana Matejki w Krakowie, z siedzibą przy ul. Barskiej 45, 
z niżej wymienionymi podmiotami: 

1)Stowarzyszenie „Wielkie Serce” - umowa najmu pomieszczenia o pow. 12 m² 
w budynku internatu położonym przy ul. Szwedzkiej 42, na nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 40/1 o pow. 0,1972 ha, obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze , objętej księgą 
wieczystą nr KR1P/00241618/1, stanowiącej własność Miasta Krakowa – miasta na prawach 
powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej jednostki oświatowej,
z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia (okres najmu zgłoszony przez 
Ośrodek 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.);

2)NZOZ Kraków Południe - umowa użyczenia pomieszczeń o pow. łącznie 21m², 
z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
(okres najmu zgłoszony przez Ośrodek 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.) w następujących 
budynkach:
a)Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 znajdujący się przy ul. 
Szujskiego 2, położony jest na nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 26 o pow.0,0936 
ha, obręb 61 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr 
KR1P/00243817/0, stanowiącej własność Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu, 
pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej jednostki oświatowej.
b)Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 znajdujący się przy
 ul. Szwedzkiej 42, położony na nieruchomości opisanej w § 1 ust.1 pkt 1.

2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu
 i użyczenia jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr  1 im. Jana   
Matejki z siedzibą w Krakowie, ul. Barska 45.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
z siedzibą w Krakowie ul. Barska 45, do uzyskania  parafy głównego  księgowego  
specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Krakowie, odnośnie 
przedmiotowych umów najmu i użyczenia.

 

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


