
Zarzqdzenie Nr 76121
Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Dyrektorowi Zakladu Gospodarki

Mieszkaniowej w Czenrionce-Leszczynach w zakresie wystgpowania przed

sqdami, organami oraz wszelkimi instytucjami

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z p62n. zm.) oraz $ 4 ust.3 Statutu ,Zakladu
Gospodarki Mieszkaniowej w Czenrvionce-Leszczynach", stanowiqcego zalqcznik do

Uchwaly Nr Ll/594/10 Rady Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca

2010 r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zakladowi

Gospodarki Mieszkaniowej w Czenalonce-Leszczynach z p62niejszymi zmianami

nadanymi Uchwalq Nr )fiXlV/452113 z dnia 25 pa2dziernika 2013 roku Rady

Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach,
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Udzieli6 pelnomocnictwa Panu Marcinowi Janu2ykowi - Dyrektorowi

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

1) wystqpowania w imieniu wlaSciciela budynk6w komunalnych Gminy i Miasta

Czenrvionka-Leszc4ny w charakteze strony pzed wszystkimi organami

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

w postepowaniach zwiqzanych z procesem budowlanym w rozumieniu Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz pzed Paistwowq Stra2q

Po2arnq, Paristwowq lnspekcjq Pracy i Pafistwowq lnspekcjq Sanitarnq;

2) wystepowania do konsenrvatora zabytk6w w sprawach dotyczqcych obieK6w

i budynk6w zazqdzanych pzez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

w Czenarionce-Leszczynach;

3) wystepowania do wta6ciwych organ6w o wyraZenie zgody na wycinkg dzew
i kzew6w na terenach zazadzanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach;

4) wystqpowania w imieniu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny we wszystkich

postqpowaniach sqdowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych,

w sprawach wynikajqcych z dzialalnoSci statutowej Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej w Czenrionce-Leszczynach.
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zarz4dzam co nastqpuje:



s2

Umocowanemu przysfuguje prawo do udzielania dalszych pelnomocnictw.

s3

1. Niniejsze Pelnomocnictwo mo2e by6 w ka2dym czasie odwolane.

2. Pelnomocnictwo wygasa z dniem rozrviqzania stosunku pracy na stanowisku

Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Czenrionce-Leszczynach.

s4

Pelnomocnictwa udziela sig od dnia 1 marca 2021 roku.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 1 marca 2021 roku.

Potwierdzam odbi6r Pelnomocnictwa:

M.ol. Z"l 4..

(data i podpis)
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