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Zanqdzenie Nr
Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia A+ grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi
Zespolu Szkbl Nr 16
w Bialymstoku, ul. Lipowa 41d
Na podstawie art. 48 ust. 2 w zwiq&u z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarzqdzam co nastqpuje:

I.

Upowainiam Paniq Alicjq Geniusz dyrektora Zespolu Szk6l Nr 16 w Bialymstoku do
dokonywania wszelkich czynnoici prawnych z zakresu zwyklego zarzqdu,
a w szczegblnoici:
1) do reprezentowania i wystqpowania w sprawach dotyczqcych funkcjonowania
Zespolu S z k 3 Nr 16 w Bialymstoku i wykonywania przez ten zespbl jego
ustawowych zadah:
a/ przed wszystkimi wladzami, urzqdami, przedsiqbiorstwami, bankami i innymi
jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznyrni,
bl przy zawieraniu um6w zgodnie z ustawq z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 65 1 ze zmianami.) na wynajem
nie wykorzystanych pomieszczen placbwki innym podmiotom na okres do 3 lat,
po uprzednim zawiadomieniu Departarnentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzqdu
Miejskiego w Bidymstoku i nie zgloszeniu w tym zakresie sprzeciwu,
C/ przy zawieraniu m 6 w na najem pomieszczen na cele statutowe plac6wki
na okres do 3 lat zgodnie z rocznym planem finansowym plac6wki oraz zgodnie
z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ),
dl przy zawieraniu um6w w zakresie udostqpniania elewacji i ogrodzenia plac6wki
w celu zamieszczania reklam innych podmiotbw zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6
i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 ze zmianami) i uchwaly Nr XXIVl173195 Rady Miejskiej
w Bialymstoku z dnia 25 wrzeinia 1995 r. w sprawie umieszczenia reklam
na obiektach budowlanych i gruntach stanowiqcych wlasnoiC Gminy Bidystok
oraz pobierania oplat za te reklamy,
el przy dokonywaniu rozliczeh finansowych i podejmowania innych czynnoici,
nie przekraczajqcych zakresu zwyklego zarzqdu,
2) do dokonywania wszelkich czynnoici procesowych w zakresie okreilonym
art. 91 Kpc.

2. Upowainiam Paniq Alicjq Geniusz do udzielania dalszych pelnomocnictw w sprawach
nie przekraczajqcych zakresu zwyklego zarzqdu.
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3. Odwolanie niniejszego pelnomocnictwa lub jego ograniczenie moze nastagiC w kaidym
czasie.

Do czynnoSci przekraczajqcych zakres pelnomocnictwa okreSlonego w $ 1 potrzebna jest
odrqbna zgoda Prezydenta Miasta Bialegostoku.

Tracq moc dotychczasowe pelnomocnictwa udzielone Pani Alicji Geniusz w drodze
zarzqdzen Prezydenta Miasta Bidegostoku.

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania z mocq obowiqzujqcq od dnia 6 grudnia
2010 r.

