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ZARZĄDZENIE NR 261/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-01-30

w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie trzech 
pomieszczeń Nr 13, 19, 20 oraz części powierzchni wspólnej (korytarz) przyległej do 
pomieszczenia Nr 19 położonych w budynku przy ul. Sikorki 15 w Krakowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 710 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 19 pkt 16) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Wyraża się zgodę na użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie 
trzech pomieszczeń: Nr 13 o powierzchni 16 m2, Nr 19 o powierzchni 16,50 m2 i Nr 20
o powierzchni 16 m2 oraz części powierzchni wspólnej (korytarz) przyległej 
do pomieszczenia Nr 19  o powierzchni 3,68 m2  usytuowanych w budynku przy ul. Sikorki 
15
w Krakowie stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na 
prowadzenie Środowiskowego Klubu Sikorka oraz Punktu Porad Obywatelskich w ramach 
projektu systemowego „Pora na aktywność” realizowanego poprzez Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki.

§ 2

Pomieszczenia oraz część powierzchni wspólnej (korytarz), o których mowa w § 1 zostają 
użyczone do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 3

Zasady użyczenia określa umowa użyczenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2013 r.


