
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………………/2021 

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia …… MAJA 2021R. 

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb              i 

sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki  jego funkcjonowania 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                 o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.) Rada Gminy 

Smyków uchwala, co następuje: 

 

§1. W Uchwale Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania       i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania §3. otrzymuje nowe brzmienie: 

 

 §3. „Traci moc Uchwała Nr 19/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011 roku               

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Uchwała Nr 49/VI/2011                                                                                                
 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca  2011 roku w sprawie  zmian w Regulaminie 

 Organizacyjnym  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                     

 w Rodzinie.” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały 

 

 Rada Gminy Smyków Uchwałą Nr 105/XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. uchwaliła  

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania                           i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2020r. poz. 223).                          W 

przyjętej Uchwale istnieje błędny zapis w §3. : 
„§3. Traci moc Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Smyków z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie trybu      

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania”. Prawidłowy zapis §3. Uchwały Nr 105/XII/2019 z dnia 30 grudnia 

2019r. powinien brzmieć  sposób następujący: 
„§3.Traci moc Uchwała Nr 19/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Uchwała Nr 49/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie  

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy          

w Rodzinie.” 

 Błędy istniejące w tekście aktu prawnego przekazanego do publikacji, koryguje się poprzez 

odpowiednią zmianę uchwały we właściwym trybie. Rada gminy nie jest władna do podjęcia uchwały 

w przedmiocie sprostowania błędu, występującego w uchwale opublikowanej w dzienniku 

urzędowym,  lecz do podjęcia uchwały zmieniającej. 

 W związku z wprowadzeniem poprawnego zapisu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 


