
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia 

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań 

z zakresu pomocy społecznej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 

2004 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy 

społecznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 56) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

nr XVIII/354/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXII/1906/04 

Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu 

pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 5370). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2-3 uchwały 

nr XVIII/354/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/1906/04 

Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu 

pomocy społecznej, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 5482



Załącznik do obwieszczenia Rady  

Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

UCHWAŁA NR XXII/1906/04 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 22 kwietnia 2004 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu 

pomocy społecznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 

i 1579) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających 

z następujących przepisów: 

1) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.
1)

); 

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn.zm.
2)

); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1534, 1198 i 2183); 

4) (uchylony); 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245); 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
3)

); 

7) (uchylony); 

8) art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.
4)

); 

9) art. 18 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.
5)

); 

10)
6) 

art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 

skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825). 

                                                      
1) 

Zmiany treści wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 

1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z 2015 r. 693 oraz z 2016 

r. 195  i 1250. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 

1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, Nr 209, poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, 

z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198 i 1457, z 2015 r. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 

1886 i 1649 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1336. 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 

457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 925, 831, 

1052 i 1165. 
5) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1491, z 2015 r. poz. 396, 

1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960, 1355 i 1579. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego
7)

.            

 

 

                                                                                                                                                                                    
6) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XVIII/354/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do 

zadań z zakresu pomocy społecznej. 
7) 

Uchwała weszła w życie z dniem 22 stycznia 2015 r. 
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