
w sprawie udzierenia pelnomocnictwa dla p,o, Dyrektora Zakradu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czerwionce_Leszczynach

Na podstawie art. 47 ust. .l ustawy z dnia g marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym(t.j.Dz.U. z2020r.poz.713)oraz g4 ust.3Statutu,,ZakladuGospodarki
Mieszkaniowej w czerwionce-Leszczynach", stanowiqcego zarqcznik do Uchwary
Nr Lr/594/10 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2o,ro t.
w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakradowi Gospodarki
Mieszkaniowej w czerwionce-Leszczynach z p62niejszymi zmianami nadanymi
Uchwatq Nr XXXIV/452 t13 z dnia 25 pa2dziernika 2013 r. Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

zazqdzenie n,,l&5..nozo

zarzqdzam co nastqpuje :

s 1.

Udziela sie pelnomoc n ictwa Panu Marcinowi Januzykowi - p.o .DyrektoraZakladu Gospodarki Mieszkanio wej w Czerwionce_Leszczynach dojednooosobowego dokonywania czynnoscr prawnych i faktycznych w zakresie:l) regulowania w imieniu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyn y zaliczek napoczet eksproatacji w budynkach, w kt6rych Gmina jest wsp6hrvrascicierem
lokali;

2) zawierania um6w o zarzqdzanie budynkami wsp6lnot mieszkaniowych;
3) cz?Sciowej likwidacji wartoSci ksiggowej Srodkow trwatych (bud

4) dokonywania czynnosci prawnych dotyczqcych najmu i dzier2awy rokari
mieszkalnych i u2ytkowych zarzqdzanych przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Czenryionce_Leszczynach 

;

5) nabywania i zbywania Srodk6w trwalych;

w oparciu o akty notarialne, sporzqdzone przy wykupie mieszkari;

6)stwierdzania zgodnoSci kserokopii dokument6w
z przedloZonym dokumentem 

;

ynkow)

Z oryginalem lub

BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Cawirnfa-l.rsacrPY

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

z dnia 24 kwietnia 2020r.



7) przekazywania w pozostare koszty operacyjne Zakradu Gospodarki
Komunarnej w czerwionce-Leszczynach kwot niesciqgarnych zaregro6ci oraz
koszt6w sqdowych poniesionych przez zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce_Leszczynach w sprawach o eksmisjq i zaplatq czynszu na
zasadach okresronych w stosownej uchware Rady Miejskiej w czenrionce-
Leszczynach;

8) wystepowania w imieniu wla5ciciela budynk6w komunalnych w sprawach
zwiqzanych z uzyskaniem zezwolei na przeprowadzenie w substancji
budynkowej zarzadzanej przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach remont6w, przebudowy, modernizacji, a tak2e
rob6t adaptacyjnych;

9) nadzorowan ia oraz przeprowadzania postgpowar( zwiqzanych ze zmianq
sposobu u2ytkowania rokari w budynkach bqdqcych w zarzqdzie Zakradu
Gospodarki Mieszkan iowej w Czerwionce_Leszczynach 

;

l0) prawa do zawierania w imieniu Gminy i Miasta Czeruvionka_Leszczyny ug6d
pozasqdowych, w sprawach dotyczqcych vr,trclu at\taloryzowanych kaucji
mieszkaniowych;

l1) wyra2ania zgody na dokonywanie:

- wzajemnych zamian zajmowanych przez najemc6w lokali mieszkalnych
tworzqcych mieszkaniowy zasob Gminy i Miasta Czeruvionka_Le szczyny,
zamtan ww.

znajdujqcego

wlasnoSci,

lokali z

sig w
osobami posiadajqcymi tytul prawny do lokalu

innym zasobie, stanowiqcy przedmiot odrgbnej

- zamiany poregajqcej na dostarczeniu wornego rokaru mieszkarnego
w zamian za lokal dotychczas zajmowany pzez najemcg;

12) vtyra2ania zgody na podnajem lokalu mieszkalnego lub oddania go
w nieodplatne uzywanie;

13) skladania oferty zawarcia umowy najmu lokali wchodzqcych w sklad
gminnego zasobu mieszkaniowego oraz miejsc w nocregowniach zgodnie
z wyrokami sqdowymi wydanymi w sprawach o eksmisjg;

I 4) zwofywania posiedzen Kom isji Mieszkaniowej;

15) ustalania zasad splaty zadlu2enia z tytulu zalegtych naleznoSci wynikajqcych
z uzytkowania rokari mieszkarnych poprzez spernienie Swiadczenia



rzeczowego na

Leszczynach:

l6)

Do czynnoSci
nrnte;szego pelnomocnictwa

wymagana jest zgoda Burmistrza Gminy i Miasta Czeruionka_Leszczyny.

s5.

s6
Pelnomocnictwa udziela siq od dnia 25 kwietnia 2020 roku.

s/
Zazqdzenie wchodzi rv 2ycie z dniem wydania.

rzecz Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czenrvionce_

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do dokonywania czynno.ci prawnych
dotyczqcych :

nabywania, zbywania i obciq2ania nieruchomoSci;
zaciqgania poLyczek i kredyt6w;

zaciqgania zobowiqzan mogqcych spowodowa6 wydatki nie pzewidziane
w planie finansowym kierowanego zakladu budzetowego;
innych spraw wymagajqcych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa
upzedniej uchwaiy Rady Miejskiej.

s3.
Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do dokonywania czynnosci prawnych
jednostronnych i darowizn.

zawierania ugod i porozumieri w sprawach wynikajqcych z dzialalnosci
statutowej Zakradu Gospodarki Mieszkaniowej w czerwionce-Leszczynach.

s2.

s4.
prawnych przekaczalqcych zakres

'1. Niniejsze pelnomocnictwo mo2e by6 w kaZdym czasie odwolane.
2. Pelnomocnictvvo wygasa z dniem ustania stosunku pracy na stanowisku p.o

Dyrektora Zaklad u Gospoda rki Mieszkaniowej w Czerwionce_Leszczynach.
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CzerwiPotwierdzam odbi6r pelnomocnictwa:


