
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r. 

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

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 237, poz. 4026) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.II.LF.0911-24/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2010 r. 

stwierdzającym nieważność § 3 pkt 3, pkt 4 uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

4 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków  

jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 237, poz. 4035); 

2) uchwałą nr XLVII/1098/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. zmieniającą uchwałę 

nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 4412). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2-3 uchwały 

nr XLVII/1098/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Charłampowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1410



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

UCHWAŁA NR LVI/1715/10 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 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 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432 i 2500) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), Rada Miejska Wrocławia uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem", oraz szczegółowe warunki  

jego funkcjonowania.  

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. 
1)

 Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają na piśmie Prezydentowi Wrocławia przynajmniej  

po dwóch kandydatów na członków Zespołu.  

3. 
2)

 Kadencja Zespołu trwa 5 lat. W przypadku powołania nowego członka Zespołu w trakcie trwania 

kadencji Zespołu, powołanie to następuje na okres do końca kadencji Zespołu.  

4. 
3)

 Co najmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego Zespołu, Prezydent 

Wrocławia zwraca się do podmiotów, o których mowa w ust. 1, o wskazanie osób, które będą  

je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji.  

5. 
4)

 Dopuszcza się ponowne wskazanie tej samej osoby do reprezentowania podmiotów na kolejną 

kadencję Zespołu. 

6. Każdy podmiot, który może wejść w skład Zespołu, może wnioskować do Prezydenta Wrocławia 

o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Wrocławia w terminie 30 dni od zawarcia porozumień 

ze wszystkimi  podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe. 

8. 
5)

 Pierwsze posiedzenie Zespołu w nowej kadencji zwołuje Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego 

upoważniona w terminie do 31 stycznia roku, w którym Zespół rozpoczyna kadencję. 

§ 3. Prezydent Wrocławia odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego pisemny wniosek; 

2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr XLVII/1098/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

19 października 2017 r. zmieniającej uchwałę nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 4412). 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
5) 

Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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3) (stwierdzenie nieważności)
6)

; 

4) (stwierdzenie nieważności)
7)

; 

5) 
8)

 w przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy w podmiocie, z którym związane 

jest członkostwo w Zespole. 

§ 3a. 
9)

1. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji skład Zespołu może zostać 

uzupełniony o nowego członka. 

2. Powołanie nowego członka Zespołu dokonywane jest zarządzeniem Prezydenta. 

§ 4. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza 

Zespołu. 

2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu. 

3. Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym. 

4. Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności  

co najmniej połowy składu Zespołu. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół. 

6. 
10)

 Co najmniej trzech członków Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę 

członka Prezydium Zespołu, postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. 
11)

 W przypadku odwołania członka Prezydium Zespołu wybór osoby do pełnienia funkcji na odwołanym 

stanowisku następuje na tym samym lub najbliższym posiedzeniu Zespołu, w sposób wskazany w ust. 4 i 5. 

8. 
12)

 Każdy członek Prezydium uprawniony jest do złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. 

Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu składają rezygnację do Przewodniczącego, a Przewodniczący 

do swojego Zastępcy. 

§ 5. 1. 
13)

 Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu 

w tym zakresie należą, w szczególności:  

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) przewodniczenie posiedzeniom i ustalanie porządku obrad; 

3) organizowanie i kierowanie pracami Zespołu; 

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

2. 
14)

 W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca. 

3. 
15)

 W przypadku nieobecności w tym samym czasie Przewodniczącego Zespołu oraz jego Zastępcy, 

zadania Przewodniczącego Zespołu wykonuje upoważniony członek Zespołu. 

4. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia. 

§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

                                                      
6) 

Nieważność stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.II.LF.0911-24/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

8 grudnia 2010 r. stwierdzającym nieważność § 3 pkt 3, pkt 4 uchwały nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 237, poz. 4035). 
7) 

Nieważność stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym, o którym mowa w odnośniku 6. 
8) 

Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
9) 

Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
10) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
11) 

Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
12) 

Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
13) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
14) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
15) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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1) opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Wrocławia; 

3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Wrocławia oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie; 

6) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy; 

8) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie 

strategii postępowania; 

9) prowadzenie banku informacji o działających we Wrocławiu instytucjach i organizacjach udzielających 

pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową; 

10) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie  

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

§ 7. 1. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania, podejmuje uchwały. 

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 

3. Zwykła większość głosów oznacza taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos 

liczbę głosów „przeciw”. 

3a. 
16)

 W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. 

4. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki. 

5. Za głosy oddane uznaje się te, które dodano: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

6. 
17)

 Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności osoba, o której mowa 

w § 5 ust. 2 lub ust. 3. 

7. Zespół może w drodze uchwały uregulować zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup 

roboczych. 

§ 8. 1. (uchylony)
18)

 

2. Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności. 

3. 
19)

 Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół. 

4. 
20)

 Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony przez 

Przewodniczącego członek Zespołu. 

5. 
21)

 Protokół podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba, o której mowa  

w § 5 ust. 2 lub ust. 3. 

6. 
22)

 Protokół z posiedzenia Zespołu powinien zawierać, w szczególności: 

                                                      
16) 

Dodany przez § 1 pkt 6 lit a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
17) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
18) 

Uchylony przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1 
19) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
20) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
21) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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1) datę i miejsce odbycia posiedzenia; 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia po ustaleniach dotyczących quorum; 

3) porządek obrad; 

4) treść lub streszczenia wystąpień oraz wniosków; 

5) treść podjętych uchwał; 

6) tematykę omawianych spraw ogólnych; 

7) opis omawianych indywidualnych przypadków; 

8) podjęte rozstrzygnięcia; 

9) przebieg głosowań. 

7. 
23)

 Do protokołu załącza się listę obecności z posiedzenia Zespołu. 

8. 
24)

 Posiedzenia Zespołu odbywają się w obecności, co najmniej połowy jego składu.  

9. 
25)

 Przewodniczący Zespołu powiadamia członków Zespołu o terminach posiedzeń na kolejny  

rok kalendarzowy podczas ostatniego posiedzenia Zespołu w danym roku.  

§ 9. Członkowie Zespołu wykonują zadania Zespołu w ramach swoich obowiązków służbowych  

lub zawodowych. 

§ 9a. 
26)

 1. Pierwsza kadencja Zespołu według zasad określonych przepisami niniejszej uchwały rozpoczyna 

się w dniu 1 stycznia 2018 r.  

2. Kadencja obecnych członków Zespołu trwa do czasu powołania Zespołu na kadencję, o której mowa 

w ust. 1. 

3. W celu rozpoczęcia pierwszej kadencji Zespołu, Prezydent w terminie do 30 listopada 2017 r. zwróci  

się do podmiotów, z którymi zawarte zostały porozumienia, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie o wskazanie przedstawicieli na nową kadencję Zespołu. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 11. 
27)

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

Województwa Dolnośląskiego.  

                                                                                                                                                                                    
22) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
23) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
24) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
25) 

Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
26) 

Dodany przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
27) 

Uchwała została ogłoszona w dniu 15 grudnia 2010 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 1410


		2019-03-05T10:55:21+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




