
 

 
 

                                                                             ZARZĄDZENIE NR 3318/2019 

                         PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

                    Z DNIA 05.12.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr 

Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części 

nieruchomości położonych w os. Sportowym 28 i os. Górali 18, pozostających w trwałym 

zarządzie samorządowej jednostki  oświatowej. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571,1696, 1815), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204, 2348  z 2019 r, poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr 

Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28 kolejnych umów najmu                         

i użyczenia pomieszczeń i powierzchni w budynku szkolnym  położonym na os. Sportowym 28, 

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, 

objętej księgą wieczystą nr KR1P/00199788/3, stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na 

prawach powiatu, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej samorządowej  jednostki  

oświatowej, od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w godzinach nie kolidujących                 

z zajęciami szkoły, z niżej wymienionymi podmiotami:  

1) Firma Handlowo Usługowa „ARTUS” - umowa najmu pomieszczenia o pow. 13 m2  

z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego; 

2) Sportowy Klub Taneczny STYL - umowa najmu sali gimnastycznej o pow. 191 m2  

z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych; 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Medycyna Środowiskowa Szkolna”- umowa 

użyczenia pomieszczenia o pow. 18 m2  z przeznaczeniem na gabinet na  rzecz prowadzenia 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyłącznie w przypadku realizacji zadań z 

zakresu medycyny szkolnej tj. bez możliwości prowadzenia działalności komercyjnej i 

jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej; 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” - umowa najmu 

pomieszczenia biurowego o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

statutowej; 

5) Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno - Sportowe „Sprawni Razem” - umowa najmu 

pomieszczenia biurowego o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

statutowej; 

6) Związek Stowarzyszeń Społeczno - Sportowych „Sprawni Razem” - umowa najmu sali 

gimnastycznej o pow. 191 m2 i boiska sportowego o pow. 512 m2 z przeznaczeniem na 

zajęcia sportowe; 

7) Barbara Wąsacz - umowa najmu sali gimnastycznej o pow. 191 m2 z przeznaczeniem na 

zajęcia sportowe; 

8) Firma SECURCOM - umowa najmu sali lekcyjnej o pow. 52 m2 i sali gimnastycznej o pow.                

191 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności szkoleniowej; 

9) Firma K&K Bałys – kawiarenka szkolna o pow. 53 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności szkoleniowej; 



10) Hufiec ZHP – umowa użyczenia pomieszczenia o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności statutowej; 

11) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „NIE TYLKO” – umowa najmu sali 

gimnastycznej o pow. 191 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej; 

12) ELITA Jakub Krzak – umowa najmu sali gimnastycznej o pow. 191 m2 z przeznaczeniem na 

zajęcia taneczne. 

 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii 

Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28 kolejnej umowy najmu sali nr 2 o pow. 

63 m2 w budynku szkolnym położonym na os. Górali 18, na nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 122 obręb 50 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą 

KR1P/00190663/8, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w trwałym 

zarządzie wyżej powołanej samorządowej jednostki oświatowej, od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2020 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkoły, ze Związkiem Stowarzyszeń 

Społeczno - Sportowych „Sprawni Razem” z przeznaczeniem na zajęcia sportowe. 

3. Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu                           

i użyczenia jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej                 

z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28. 

4. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 im. prof. dr Marii 

Grzegorzewskiej z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28 do: 

1) uzyskania parafy głównego księgowego  ww. jednostki organizacyjnej na przedmiotowych 

umowach najmu i użyczenia; 

2) przestrzegania zapisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


