
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej 

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

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIX/472/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2016 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 4713) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXVI/787/2018 

Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Miasta Gliwice upoważniających 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. 

poz. 2092). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały nr XXXVI/787/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwał 

Rady Miasta Gliwice upoważniających do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 2092), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice”; 

2) § 3 uchwały nr XXXVI/787/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwał 

Rady Miasta Gliwice upoważniających do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 2092), który stanowi: 

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

Województwa Śląskiego”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lutego 2019 r.

Poz. 1482



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XIX/472/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

 

z dnia 8 września 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
(tekst jednolity) 

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

poz. 446)1)   na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1.2)  Upoważnia się dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach – jednostki 

organizacyjnej miasta na prawach powiatu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej określonych w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  

(t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 z późn. zm.)3) . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Województwa Śląskiego. 

                                                      
1) Istnieje późniejsza wersja tekstu: t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994  z późn zm. 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XXXVI/787/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwał Rady Miasta Gliwice upoważniających do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2092), która weszła w życie 18 kwietnia 2018 r. 
3) Istnieje późniejsza wersja tekstu: t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2033. 
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