
ZARZĄDZENIE Nr 1909/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 8 lipca 2022 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym,  na rzecz podmiotu wyłonionego 

w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 czerwca 2022 r.  

do 31 lipca 2025 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka  

w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie, 

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas oznaczony do 3 lat 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324) oraz zarządzenia nr 1447/2022 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert 

dotyczącego realizacji w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r., w formie powierzenia, zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w trybie 

bezprzetargowym, na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert  

tj. Projektu Edukacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,  

na realizację w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r., w formie powierzenia, zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”, budynek  

o powierzchni 1391 m2, wraz z przynależnościami, znajdujący się przy ul. Lipskiej 75  

w Krakowie i będący własnością Gminy Miejskiej Kraków, zwany dalej „budynkiem” 

z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie  

z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Podmiot, któremu oddaje się w najem budynek, wyłoniony został w drodze otwartego 

konkursu ofert, który rozstrzygnięty został zarządzeniem Nr 1447/2022 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego 

konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2025 r.,  

w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku  

przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie”. 

3. Najemca budynku zobowiązany jest płacić czynsz najmu, w miesięcznej wysokości:  

3 145 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych 00/100), w tym VAT 23%. 

 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez: 

1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich 

Świętych 3-4 i ul. Dekerta 24 w Krakowie, 

2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, 

3) zamieszczenie na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, 

- na okres 21 dni. 

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia.  

     § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


