Zarządzenie Nr 0050.2652019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania w administrację gminnej jednostce organizacyjnej
dzialającej w formie jednostki budżetowej — Przedszkolu Miejskiemu nr 1
w Będzinie : siedzibą przy ulicy Zawale 7 — nieruchomości polożonej przy ulicy
Sportowej 1 (zlikwidowane Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami).

zarządzam
51
Przekazać w administrację gminnej jednostce organizacyjnej dzialającej w formie
jednostki budżetowej — Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Będzinie z siedzibą przy ulicy
Zawale 7 — nieruchomość potozoną w Będzinie przy ulicy Sportowej 1 oznaczoną
numerem ewidencyjnym 82 na karcie mapy 24 obręb Będzin, zabudowaną
budynkiem likwidowanego Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana, ujawnioną w zapisie
księgi wieczystej KA1Bl00037667I4 jako własność Gminy Będzin.
2. Przekazanie nieruchomości następuje z dniem 1 września 2019 roku w związku
z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2019 roku Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana
wwykonaniu uchwały Nr XI/59l2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 maja 2019
roku — do czasu przekazania jednostce nieruchomości w trwały zarząd.
1.
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Przedszkole Miejskie nr 1 —w ramach powierzonej mu administracji — zobowiązanejest do:
› zarządzania nieruchomością oraz ponoszenia wszelkich kosztów jej utrzymania,
—
utrzymywania nieruchomości w stanie należytym uporządkowanym,
* położenia szczególnego nacisku na względy bezpieczeństwa,
ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia mające miejsce w obrębie
i

—

nieruchomości.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału
Gospodarki Niemchomościami Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie.
i

54

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządzil:
Maria Węgrzyn
Zatwierdzii:
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