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Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka_Leszczyny

zdnia24 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzierenia pernomocnictwa dra p.o. Dyrektora zakraduGospodarki
Mieszkaniowej w Czenvionce-Leszczynach

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdziegminnym (t'j Dz' U z2o20 r poz.713) oraz g 4 ust. 3 statutu ZakraduGospodarki
Mieszkaniowej w czen'vionce-Leszczynach, stanowiqcego zarqcznik do UchwatyNr Lr/594/10 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czewca 2010 r.w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakradowi GospodarkiMieszkaniowej w Czerwionce_Leszczynach z po2niejszymi zmianamiwprowadzonymi Uchwatq Nr )fiXrV/452l13 z dnia 25 pa2dziernika2013 r. RadyMiejskiej w Czerwionce_Leszczynach

zarzqdzam co nastgpuje :

s1.
Udziela sig p eln o m o c n ic twa panu Marcinowi Janu2ykowi _ p.o.DyrektoraZakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach dojednooosobowego dokonywania czynnosci prawnych i faktycznych w zakresie:'l) wystgpowania w imieniu wrasciciera budynkow komunarnych Gminy i Miastaczerwionka-Le szczyny w charakterze strony przed wszystkimi organamiadministracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanegow postgpowaniach zwiqzanych z procesem budowlanym w rozumieniu tJstawyz dnia T ripca 1gg4 r' prawo budowrane oraz przed pahstwowq stra2q po2arnq,

Paristwowq rnspekcjq pracy i paristwowq rnspekcja sanitarnq;2) wystgpowania do konr

bu d yn k6w,",,u ffi ' ^ ;::J-':"L* "::::"::l:.T:U:::::;
w Czerwionce_Leszczynach 

;

3) wystqpowania do wlaSciwych organow o wyrazenie zgody na wycinkg drzewi kzew6w na terenach zarzqdzanych przez zaklad Gospodarki Mieszkaniowejw Czenvionce-Leszczynach;
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4) wystgpowania w imieniu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny we wszystkich
postgpowaniach sqdowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych, a tak2e do
udzierania darszych pelnomocnictw procesowych zawodowym pernomocnikom
lub upowa2nionym pracownikom Zakradu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s2
1. Niniejsze pelnomocnictwo moze bye w ka2dym czasie odwolane.
2. Pelnomocnictwo wygasa z dniem ustania stosunku pracy na stanowisku p.o.

Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce_Leszczynach.

s3.
Pelnomocnictwa udziela siq od 25 kwietnia 2020 roku.

s4.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 25 kwietnia 2020 r
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Potwierdzam odbi6r pelnomocnictwa 
:
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(data i podpis)
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