
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XI/64/2011 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,  
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; 
z 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 9a ust. 15 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r.  
Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 125, 
poz. 842 z 2011 r. Nr 149, poz. 887), uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarne-
go oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r.  
Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146;  
Nr 125, poz. 842 z 2011 r. Nr 149, poz. 887),  

2) zespole – należy przez to rozumieć zespół interdy-
scyplinarny,  

3) członkach – należy przez to rozumieć członków 
zespołu interdyscyplinarnego,  

4) wójcie gminy– oznacza to Wójta Gminy Męcinka.  

§ 3. 1. Zespół składa się z minimum 9 członków.  
2. Wójt gminy może zwiększyć ilość członków 

zespołu, o przedstawicieli, o których mowa w art. 9a 
ust. 5 ustawy.  

§ 4. 1. Przedstawicieli, o których mowa w art. 9a 
ust. 3, 4 i 5 do pracy w zespole, wójt gminy powołuje 
w drodze zarządzenia.  

2. Członkowie zespołu powoływani są na okres 
5 lat.  

3. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje wójt 
gminy w terminie do 14 dni od powołania co najmniej 
minimalnej ilości członków zespołu, o której mowa 
w § 3 ust. 1.  

§ 5. 1. Przedstawicieli, o których mowa w art. 9a 
ust. 3, 4 i 5, wójt gminy odwołuje w drodze zarządze-
nia, przed upływem okresu, o którym mowa w § 4 
ust. 2 w szczególności:  
1) na wniosek członka,  
2) na wniosek osób zarządzających jednostkami or-

ganizacyjnymi i instytucjami, o których mowa  
w § 3 ust. 2 i 3,  

3) na wniosek przewodniczącego zespołu.  
2. Wójt gminy może odwołać członka zespołu 

przed upływem okresu, o którym mowa w § 4 ust. 2 w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż 
wymienionych w ust. 1 w ciągu 14 dni od powzięcia 
informacji co do wystąpienia przyczyny odwołania.  

§ 6. Siedzibą zespołu jest budynek Urzędu Gmi-
ny Męcinka.  

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu z pośród 
członków zespołu wyłania się większością głosów 
w drodze jawnego głosowania:  
1) przewodniczącego,  
2) zastępcę przewodniczącego zespołu,  

2. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w 
przypadkach nieobecności przewodniczącego jego 
zastępca, bądź sekretarz.  

§ 8. 1. Posiedzenia zespołu każdorazowo zwołuje 
przewodniczący, bądź jego zastępca.  

2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia 
przez osoby, o których mowa w ust. 1 posiedzenie ze-
społu zwołuje wójt gminy i do prowadzenia obrad wy-
znacza jednego z członków zespołu.  

§ 9. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzane 
są protokoły.  

§ 10. Przewodniczący zespołu przedkłada spra-
wozdanie z działalności zespołu wójtowi gminy do  
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31 stycznia roku następującego po roku działalności 
zespołu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi 
gminy.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady: 

Wiesław Gregulski 
  

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 56— 2 —
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


		2012-01-11T13:21:26+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




