
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 43/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia  20 grudnia 2019 r.

w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Józefaciuk – Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w  Lublinie, ul. Lotnicza 1

Na  podstawie  art.  31  i  art.  33  ust.  3  i  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  oraz art.
98 i art. 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145  i  1495),  art.  86  i  art.  87  §  2  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks
postępowania  cywilnego  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1460  z  późn.  zm.)   §  25  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik
do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam Pani  Jolancie  Józefaciuk  –  Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej  nr  31
im. Lotników Polskich w  Lublinie, ul. Lotnicza 1 pełnomocnictwa do:

1) reprezentowania  Gminy  Lublin  przed  sądami  powszechnymi  we  wszystkich
instancjach w sprawie przeciwko osobie fizycznej, z którą została zawarta przez
Gminę Lublin reprezentowaną przez Panią Jolantę Józefaciuk dyrektora Szkoły
Podstawowej  nr  31  im.  Lotników  Polskich  w  Lublinie  umowa
nr  ADM.221.17/2018  r.  z  dnia  28.09.2018  r.  o  zapłatę  należności  w  kwocie
953,25 zł wraz z odsetkami za wynajem sali korekcyjnej usytuowanej w budynku
szkoły;

2) udzielania  dalszych  pełnomocnictw  w  zakresie  określonym  w  pkt  1  radcom
prawnym lub adwokatom;

3) składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Gminy  Lublin  dotyczących  działalności
kierowanej jednostki w zakresie określonym w pkt 1.

§ 2

Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas zajmowania
przez  Panią  Jolantę  Józefaciuk  stanowiska  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  31
im. Lotników Polskich w  Lublinie, ul. Lotnicza 1.
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Prezydent Miasta Lublin

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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