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Bu rmistrza Gm iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 3l sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla Dyrektora Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czeruvionce-Leszczynach w zakresie wystqpowania przed

sqdami, organami oraz wszelkimi instytucjami

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz $ 4 ust.3 Statutu ,,Zakladu Gospodarki
Mieszkaniowej w Czeruvionce-Leszczynach", stanowiqcego zal4cznik do Uchwaly

Nr Ll/594/10 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 25 czerw@ 2O1O t.

w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakladowi Gospodarki

Mieszkaniowej w Czenivionce-Leszczynach z p6iniejszymi zmianami nadanymi

Uchwalq Nr XXXIV/452113 z dnia 25 pa2dziernika 2013 roku Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach,

zarzqdzam co nastqpuje :
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Udzieli6 pelnomocnictwa Panu Marcinowi Jan u2ykowi - Dyrektorowi

Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach do
jednooosobowego dokonywania czynno6ci prawnych i faktycznych w zakresie:

1) wystepowania w imieniu wtaSciciela budynk6w komunalnych Gminy i Miasta

Czeruvionka-Leszczyny w charakterze strony pzed wszystkimi organami

adminiskacji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

w postqpowaniach zwiqzanych z procesem budowlanym w rozumieniu Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oez ptzed PaistwowE Straza

Po2amq, Pahstwowq lnspekcjq Pracy i Paistwowq lnspekcjq Sanitarnq;

2) wystgpowania do konserwatora zabytk6w w sprawach dotyczqcych obiekt6w
i budynk6w zarzqdzanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach;

3) wystepowania do wlaSciwych organ6w o wyra2enie zgody na wycinkq dzew
i kzew6w na terenach zazqdzanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach;

4) wystgpowania w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny we wszystkich
postgpowaniach sqdowych, administracyjnych otaz egzekucyjnych,

w sprawach wynikajqcych z dzialalno6ci statutowej Zakladu Gospodarki

Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
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Umocowanemu pzysluguje prawo do udzielania dalszych pelnomocnictw.

s3

1. Niniejsze Pelnomocnictwo mo2e by6 w ka2dym czasie odwolane.

2. Pelnomocnictwo wygasa z dniem roa fiqzania stosunku pracy na stanowisku
DyreKora Zaktadu Gospodarki M ieszkan iowej w Czeruvionce-Leszczynach.

s4

Petnomocnictwa udziela sig od dnia 1 wze6nia 2020 roku.

s5

Zazqdzeniewchodzi w Zycie z dniem 1 wze6nia 2020 roku.
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