
 

 

UCHWAŁA NR XLI/270/2017 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Miasta Lubań uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W celu realizacji, na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Burmistrz – Burmistrz Miasta Lubań; 

2) ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1390); 

3) Zespół – zespół interdyscyplinarny. 

§ 3. Tryb powoływania członków Zespołu. 

1. Zespół powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. 

3. Burmistrz może poszerzyć skład Zespołu o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy. 

4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem a podmiotami, których 

przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz. 

§ 4. Tryb odwoływania członków Zespołu. 

1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia w przypadku: 

1) rezygnacji z członkostwa w Zespole; 

2) utracie statusu przedstawiciela podmiotu, z którego się wywodzi; 

3) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy; 

4) jego śmierci. 
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2. Burmistrz może odwołać członka Zespołu: 

1) na wniosek Zespołu; 

2) na wniosek podmiotu, z którego wywodzi się członek Zespołu; 

3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych 

w ramach pracy Zespołu. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 odwołanie następuje po konsultacji z podmiotem, 

z którego pochodzi członek Zespołu. 

4. Burmistrz dokonuje powołania uzupełniającego członka Zespołu w przypadkach określonych 

w ust. 1 i 2, po zastosowaniu trybu określonego w § 3. 

§ 5. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu. 

1. Zadania Zespołu wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy. 

2. Zespół obraduje na posiedzeniach. 

3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca 

przewodniczącego. 

4. Kadencja przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy trwa 3 lata. 

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca 

przewodniczącego. 

6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Zespołu na co najmniej 7 dni przed 

terminem posiedzenia. Zawiadomienie przekazuje się do wiadomości Burmistrza. 

7. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dokonuje się pisemnie, za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej. W szczególnych przypadkach można dokonać zawiadomienia telefonicznie. 

8. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. 

9. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków 

zespołu. 

10. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

11. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania, podejmuje decyzje zwykłą większością 

głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. Przy równej ilości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. 

12. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu. 

13. Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych 

z występowaniem przemocy w rodzinie. 

14. Członkowie Zespołu mogą upoważnić przewodniczącego do powoływania w ich imieniu grup 

roboczych w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy 

w rodzinie. 

15. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art.  

9a ust. 11 ustawy. 

16. W skład grup roboczych mogą wchodzić także osoby, o których mowa w art. 9a ust. 12 ustawy. 

17. Zespół może opracować szczegółowy regulamin funkcjonowania grup roboczych. 

18. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych  

lub zawodowych. 

19. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Józefa 

Lompy 1. 

20. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu. 
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21. Przewodniczący Zespołu przedkłada Burmistrzowi roczne sprawozdanie z działalności Zespołu 

w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 7. Traci moc uchwała nr LIII/313/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r., nr 205, 

poz. 3175 z późn.zm). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Hofbauer 
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