
ZARZĄDZENIE NR 940/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 2 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania innym podmiotom nieruchomości, części 
nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, 

będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 18 oraz 43 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm); art. 5 ust. 2 pkt. 4 a i art. 11 ustawy z dnia z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) Uchwały Nr XXXIV/725/08 
Rady Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 7937).

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 812/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
udostępniania innym podmiotom nieruchomości, części nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia 
ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12. użyczania bezkosztowo mienia ruchomego (w tym sprzętów i mebli) przy realizacji 
obligatoryjnych zadań z zakresu polityki społecznej wynikających z przepisów prawa”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice, 
nadzorującemu sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 14 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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