
ZARZĄDZENIE Nr 3521/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. 
mjr. Henryka Sucharskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części 
nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej 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.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 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 przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. 
mjr. Henryka Sucharskiego z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16 kolejnych 
umów najmu części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 203/4 obręb 9 jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00303014/0, stanowiącej 
własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, pozostającej w udziale 970/1000 
części w trwałym zarządzie jednostki oświatowej, z niżej wymienionymi podmiotami:
1) Piotr Błaszczyk Bar „Asia” - teren o pow. 25 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku 

(okres najmu zgłoszony przez szkołę: 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.);
2)  Jan Klos TIP Auto Szkoła - tablica na ogrodzeniu szkoły o wymiarach 250 x 145 cm                                      

z przeznaczeniem na reklamę (okres najmu zgłoszony przez szkołę: 01.01.2019 r. do 
31.08.2019 r.);

3) Ekotrade Sp. z o. o. - pow. 12 m2 z przeznaczeniem na stacjonowanie grupy interwencyjnej 
(okres najmu zgłoszony przez szkołę: 01.03.2019 r. do 31.08.2019 r.);

4) Marek Kułakowski rep. Firmę Renmar - tablica na ogrodzeniu szkoły o wymiarach                     
250 x 145 cm z przeznaczeniem na reklamę (okres najmu zgłoszony przez szkołę:                
01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.);

5)  Czesław Fliśnik Przedsiębiorstwo Wanda Power - tablica na ogrodzeniu szkoły                          
o wymiarach 250 x 145 cm z przeznaczeniem na reklamę (okres najmu zgłoszony przez 
szkołę: 01.03.2019 r. do 31.08.2019 r.);

6) Strefa Dobrych Kredytów Sp. z o. o. - tablica na ogrodzeniu szkoły o wymiarach                           
500 x 290 cm z przeznaczeniem na reklamę (okres najmu zgłoszony przez szkołę:                      
01.03.2019 r. do 31.08.2019 r.).
2. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu                        
jest Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego                                   
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 im. mjr. Henryka 
Sucharskiego z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16 do uzyskania parafy głównego 
księgowego jednostki na przedmiotowych umowach najmu.

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


