
 

 

UCHWAŁA NR V/33/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  

art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 9a pkt 15 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr X/144/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Bytomiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:  

1) w  § 1 w ust. 2 skreśla się przecinek po wyrazie "sądu" oraz wyrazy: "w terminie 21 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały",  

2) w § 3:  

a) w ust. 8 uchwały skreśla się słowo "pisemnie", a wyrazy: "nie później niż na 14" zastępuje się wyrazami: 

"co najmniej 3",  

b) w ust. 15 wyrazy: "31 marca" zastępuje się wyrazami: "30 kwietnia".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

 

Danuta Skalska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 listopada 2012 r.

Poz. 4923
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