
 

 

UCHWAŁA NR XX/303/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca  2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) oraz po konsultacjach, określonych 

uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 grudnia 2010 r.  

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. 

Woj. Śl. Nr 37, poz.635), Rozdział I Przepisy ogólne ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwany dalej Zespołem, 

realizuje działania określone w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.), a także w gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Wiesław Więckowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 4546
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