
UCHWAŁA NR XLII/374/13
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu 

dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie nr Uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowych tych organizacji, uchwala co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku 
energetycznego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7986



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 Jan Grabowiecki
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