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ZARZĄDZENIE Nr 377/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 18 lutego 2021 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące   

im. Bartłomieja Nowodworskiego z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9 

umów najmu i użyczenia części budynku znajdującego się na nieruchomości 

położonej przy Placu na Groblach 9 w Krakowie, pozostającej 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 2020 r. poz. 713, 1378), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990,  z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, 234) zarządza się, co 

następuje: 

 

   § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące   

im. Bartłomieja Nowodworskiego z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9, 

umów najmu i użyczenia części budynku szkolnego znajdującego się na nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 31/1, obręb 146 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej 

księgą wieczystą nr KR1P/00199162/9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, 

pozostającej w trwałym zarządzie wyżej powołanej samorządowej jednostki oświatowej     

z podmiotami wymienionymi poniżej: 

1) PPHU TEACOMAT s.c. – umowa najmu 2 m² korytarza z przeznaczeniem pod 

automaty z napojami i przekąskami na czas oznaczony, tj. od 01.02.2021 r. do  

31.12.2021 r.;  

2) GOBEST Anna Horzyk – umowa najmu 2 m² korytarza z przeznaczeniem pod 

automaty z napojami i przekąskami na czas oznaczony, tj. od 01.02.2021 r. do  

31.12.2021 r.;  

3) Instytut Goethego – umowa najmu sal lekcyjnych o pow. 400 m2                                          

z przeznaczeniem na zajęcia językowe na czas określony, tj. od 01.02.2021 r. do  

31.12.2021 r. w godzinach nie kolidujących z pracą szkoły; 

4) KSEROMARK - umowa najmu 1 m² korytarza z przeznaczeniem pod 

kserokopiarkę na czas oznaczony,  tj. od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.;  

5) M.K.P.O. NSZZ „Solidarność” – umowa najmu auli o pow. 160 m²                         

z przeznaczeniem na zebrania sprawozdawcze, w roku kalendarzowym 2021  w godzinach 

nie kolidujących z zajęciami szkoły; 

6) DAUL  Jacek Jastrzębski – umowa najmu sali lekcyjnej oraz korytarzy  

o pow. 150 m² z przeznaczeniem na nagrania filmowe, na czas określony, tj. od 

 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. w godzinach nie kolidujących z pracą szkoły; 

7) Kraków SG Hotel sp. z o.o.  – umowa najmu sali szkolnych lub sali 

gimnastycznej o pow. 300 m² z przeznaczeniem jako droga ewakuacyjna tylko  

w sytuacji kryzysowej na czas określony, tj. od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.; 

8) Klasztor Ojców Dominikanów – umowa najmu pow.160 m² z przeznaczeniem na 

nocleg pielgrzymki, na czas oznaczony,  tj. z 2 na 3 sierpnia 2021 r. w godzinach nie 

kolidujących  z zajęciami szkoły; 

9) Polakowski Sp. z o.o. – umowa najmu lokalu użytkowego stołówki o pow. 143 m² 

z przeznaczeniem na stołówkę dla szkoły, na czas oznaczony tj. od 01.02.2021 r.  

do 30.06.2021 r. oraz od 01.09.2021 r.  do 30.06.2022 r.; 

10) KIRE G. Strączek – umowa najmu auli oraz sal o pow. 500 m² z przeznaczeniem 

na  przygotowanie inauguracji, na czas oznaczony, tj. miesiąc październik 2021 r.                

w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkoły; 



11) Balet Dworski Cracovia Danza – umowa najmu sali gimnastycznej oraz sal  

o pow. 500 m² z przeznaczeniem na międzynarodowe warsztaty tańca dawnego, na czas 

określony, tj. miesiąc sierpień 2021 r., w godzinach nie kolidujących  

z zajęciami szkolnymi; 

12) Joanna Martyni – Orenowicz – umowa najmu sali lekcyjnej o pow. 50 m²  

z przeznaczeniem na test z języka angielskiego, na czas określony, tj. miesiąc grudzień 

2021 r. w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkoły; 

13) Fundacja American Councils for International Education – umowa użyczenia auli, 

klasy oraz pomieszczenia szkolnego o pow. 200 m² z przeznaczeniem na organizację 

półfinału wymiany uczniów z USA, na czas określony, tj. miesiąc grudzień 2021 r.  

w godzinach nie kolidujących z pracą szkoły; 

14) Stowarzyszenie Wiosna – umowa użyczenia pomieszczenia o pow. 160 m2              

z przeznaczeniem na  finał akcji  oraz spotkanie organizacyjne na czas oznaczony,              

tj. grudzień 2021 r. w godzinach nie kolidujących z pracą szkoły; 

15) Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”- umowa użyczenia sali o pow. 50 m2    

z przeznaczeniem na spotkania przygotowujące Kiermasz Świąteczny na czas oznaczony, 

tj.  grudzień 2021 r., w godzinach nie kolidujących z pracą szkoły. 

         2.   Osobą odpowiedzialną za określenie szczegółowych warunków umów najmu  

i użyczenia jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  im. Bartłomieja Nowodworskiego 

z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9. 

         3.  Zobowiązuje się Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja 

Nowodworskiego z siedzibą w Krakowie przy Plac Na Groblach 9 do: 

  1)  uzyskania  parafy głównego  księgowego  placówki oświatowej, 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 2020 r. poz. 2021, 1493) oraz wytycznych ujętych              

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. 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). 

        4.  Realizacja przedmiotowych umów będzie możliwa w przypadku braku 

 ograniczeń związanych z wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

    §  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Miasta 

oraz Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego  im. Bartłomieja Nowodworskiego            

z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Groblach 9. 

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


