
ZARZl\DZENIE Nr 2~31 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ,~ po.,) 'd\tN)ll~ 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorom szkol 
i pJacowek oswiatowych prowadzonych przez Miasto Lodi do dokonywania wszelkich 
czynnosci maj~cych na celu przygotowanie i przeprowadzenie post~powan 0 udzielenie 

zamowien publicznych oraz do skladania jednoosobowo w imieniu Miasta Lodzi 
oswiadczen woli zwi~zanych z realizacj~ zadan remontowych i inwestycyjnych. 

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 48 ust. 2 w zwi'lzku 

z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W wykazie dyrektor6w szk61 i plac6wek oswiatowych, stanowi'lcym za1'lcznik 

do zarz'ldzenia Nr 2117/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorom szk61 i plac6wek oswiatowych 

prowadzonych przez Miasto L6di do dokonywania wszelkich czynnosci maj'lcych na celu 
przygotowanie i przeprowadzenie postypowan 0 udzielenie zam6wien publicznych oraz 

do skladaniajednoosobowo w imieniu Miasta Lodzi oswiadczen woli zwi'lzanych z realizacj'l 

zadan remontowych i inwestycyjnych, wprowadzam nastypuj'lce zmiany: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. 
Sylwia Ryter-

Przedszkole Miej skie nr 2 L6di ul. Sygnalowa 1 
Gluszek 

2) pkt 172 otrzymuje brzmienie: 

172. 
Tomasz Szkola Podstawowa nr 58 

L6di ul. Mlynarska 42/46 
Krzeszewski im. Melchiora Wankowicza 

3) pkt 276 otrzymuje brzmienie: 

L6di ul. Niciamiana 2a 

Szkola Podstawowa Specjalna 
276. Maria Pielas L6di ul. N owogrodzka 6114 

nr 128 im. lana Brzechwy 
(druga lokalizacja prowadzenia 

zajyc) 



§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mac,! ad dnia 1 paidziemika 

2019 r. 

N MIira/ 
Hanna ZDANOWSKA 


