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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr IX/69/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Mieście Białystok oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 5591) ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. z późn. 
zm.) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w Rozdziale II. 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. W skład Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz przedstawiciele 
innych podmiotów niż zostały określone w § 1, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

2. W skład Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej w związku 
z zamieszkaniem na obszarze Miasta Białystok żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
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Uzasadnienie 

Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 9a ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w drodze którego Prezydent Miasta Białegostoku w dniu 
16 grudnia 2020 r. podpisał porozumienie z Wydziałem Żandarmerii w Białymstoku o współpracy w zakresie 
skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok. Następnie 
zarządzeniem Nr 1106/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Białegostoku w sprawie zmiany składu 
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok ze zm. powołał do składu Zespołu 
przedstawiciela Wydziału Żandarmerii w Białymstoku. 

W dniach 30-31 maja i 01-02 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie została przeprowadzona kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie oceny 
realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli  
kontrolujący wnieśli o dostosowanie treści uchwały Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania poprzez wniesienie zapisu do niniejszej uchwały o możliwości 
udziału w składzie Zespołu przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej. 

Mając na uwadze powyższe dokonanie zmiany uchwały jest uzasadnione. 
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