
ZARZĄDZENIE Nr 3692/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 17.12.2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 261/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia                        
30 stycznia 2013 r. 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 (z późn. zm.).

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200), art. 710 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827),  art. 92             
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 
645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 19 pkt 16) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. poz. 509, 
1650, z 2014 r.  poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) zarządza się, co następuje:                

§ 1. 1. W § 2 zarządzenia Nr 261/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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 (z późn. zm.) 
skreśla się słowa o treści: „do dnia 31.12.2014 r.” i w to miejsce wpisuje się nową treść                     
o brzmieniu: „do dnia 30.06.2015 r.”
2. W  § 3 załącznika do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego zarządzenia skreśla 
się słowa o treści: „do dnia 31.12.2014 r.” i w to miejsce wpisuje się nową treść o brzmieniu: 
„do dnia 30.06.2015 r.”

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nie 
ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych                     
w Krakowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


