
  
 

 
UCHWAŁA Nr IV/31/2015 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 19 lutego 2015 roku 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. 
 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 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, Nr 117, poz.676, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Widuchowa uchwala, 
co następuje : 
 
 
          § 1.1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Widuchowa                   
z dnia 30 grudnia  2013 r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
          2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                     
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 
          3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 
          § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

          Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2015                                                
          Rady Gminy Widuchowa 
          z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE Nr 1/2015 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 19 lutego 2015 r. 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172, Nr 117, poz.676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku                               
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy 
Widuchowa   z dnia 30 grudnia  2013 r.  w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.1333),                           
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/249/2014 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw                 
z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., 
poz.1334).  
 
     2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 
 
1) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVII/249/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.1334)  które stanowią: 
 
    „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa”; 
 
    „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 
2014 roku.”. 
       
 
 
 
 

 



  
 

 
 

          Załącznik do Obwieszczenia 1/2015 
                                                                                              Rady Gminy Widuchowa  

z dnia 19 lutego 2015 r. 
 

UCHWAŁA Nr XXVI/227/2013 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 30 grudnia 2013 roku  
 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 

(Tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 ) oraz art. 5f ust. 1 
ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z 2013 r. 
poz.984) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 
 
 
          § 1. Upoważnia się Panią Marię Woźniak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii 
elektrycznej na podstawie art. 5d ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r.– Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012r., poz.1059, z 2013 r. poz.984). 
 
 
          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 
          § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 
2014 roku.1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1) § 3 zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XXVII/249/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., 
poz.1334) który wszedł w życie z dniem 9 kwietnia 2014 r. 
 
 



  
 

 
 

 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/31/2015  
Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Widuchowa  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.1333) została zmieniona Uchwałą Nr XXVII/249/2014 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 
indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.1334).  
Stosownie do treści art.16 ust.3 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, 
Nr 117, poz.676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity aktu normatywnego, nie 
rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany, zatem podjęcie ww. uchwały jest 
zasadne. 


