
ZARZĄDZENIE NR 229/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania części nieruchomości jednostek oświatowych 
stanowiących własność miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym

posiadaniu miasta Katowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 18 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 24 ust. 2 oraz art. 11 i art. 
223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), art. 103 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 1601/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
udostępniania części nieruchomości jednostek oświatowych stanowiących własność miasta Katowice będących 
w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu miasta Katowice wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się rozdział VII (§39-§49);

2) w załączniku nr 1 w pozycji „Wysokość stawki za godzinę udostępnienia części nieruchomości" pkt 2
otrzymuje brzmienie:

,,2. Wysokość stawki za godzinę udostępnienia części nieruchomości powinna być aktualizowana 
w miesiącu kolejnym po ogłoszeniu ustawy budżetowej w oparciu o poniesione w poprzednim roku 
kalendarzowym koszty utrzymania nieruchomości powiększone o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonuje się 
waloryzacji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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