UCHWAŁA NR 57/07
ZARZ DU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 26 marca 2007 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego
Na podstawie § 152 ust. 5 Statutu Powiatu Pabianickiego (tekst jednolity: Dziennik
Urz dowy Województwa Łódzkiego z 2005 roku Nr 326, poz. 2984) Zarz d Powiatu
Pabianickiego uchwala, co nast puje:
§1. Udziela si pełnomocnictwa szczególnego Panu Henrykowi Kucharskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. dr in . Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. w. Jana 27:
1) do czynno ci zwi zanych z ubieganiem si o dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu budowy boiska szkolnego z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 2
w Pabianicach, ul. w. Jana 27 w ramach programu pod nazw „Blisko Boisko”,
2) do wyst powania przed organami administracji publicznej w celu uzyskania
niezb dnych pozwole na realizacj inwestycji pod nazw „Blisko Boisko”
w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. w. Jana 27,
3) do składania o wiadcze
o posiadanych prawach do dysponowania
nieruchomo ci poło on w Pabianicach przy ul. w. Jana 25-27, oznaczon
w ewidencji gruntów jako działki nr 514/2, 514/3, 514/4 i 515/5, opisanych
w decyzji Zarz du Powiatu Pabianickiego GG.7002-22/00 z dnia
31 lipca 2000 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarz du,
4) do czynno ci zwi zanych z wykonaniem wszelkich robót budowlanych
zwi zanych z zagospodarowaniem nieruchomo ci wymienionej w pkt 3 w zakresie
programu „Blisko Boisko”.
§2. Traci moc uchwała Nr 54/07 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia
20 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.
§3. Wykonanie uchwały powierza si Staro cie Pabianickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Zarz d Powiatu Pabianickiego:
/ - / Krzysztof Habura - starosta
/ - / Irena Grenda - wicestarosta
/ - / Tadeusz Rosiak - członek zarz du
/ - / Robert Rz dzi ski - członek zarz du

