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UCHWAŁA Nr III/16/2011 

Rady Gminy Iława 

z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwd ziałania 

przemocy w rodzinie, a tak że szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 
poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi  
Gminy Iława. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 
Załącznik 
do uchwały nr III/16/2011 
Rady Gminy Iława 
z dnia 21 stycznia 2011 r. 

 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Ze społu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 

Rozdział 1 
Powoływanie i odwoływanie członków  
Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
§ 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 

o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005, 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010 r.  
Nr 180, poz. 1493, z poźn. zm.) powołuje Wójt Gminy 
Iława na pisemny wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Iławie. 
 

2. Do wniosku GOPS załącza listę kandydatów 
proponowanych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
3. Kandydatami na członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego są przedstawiciele instytucji o których 
mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, posiadający umocowanie do podejmowania 
decyzji w imieniu reprezentowanych podmiotów. 
 

4. Kandydaci na członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 
reprezentujący instytucje wymienione w art. 9a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, powinni wyrazić 
pisemną zgodę na uczestnictwo w Zespole. 
 

5. Powołanie nowego członka Zespołu 
Interdyscyplinarnego odbywa się w oparciu o § 1, ust. 1. 

 
6. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

następuje na wniosek członka Zespołu lub na wniosek 
Przewodniczącego Zespołu. 
 

7. Odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 
dokonuje Wójt Gminy Iława w trybie właściwym dla 
powołania członka Zespołu. 

 
8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Zespołu 
spośród jego członków. 

 
9. Wyboru Przewodniczącego Zespołu dokonują 

członkowie Zespołu w głosowaniu jawnym większością 
głosów. 
 

Rozdział 2 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego działaj ącego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
§ 1. 1. Przed przystąpieniem do wykonania czynności 

wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
składają Wójtowi Gminy Iława oświadczenie o zachowaniu 
poufności informacji i danych, o którym mowa w art. 9c 
ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

 
3. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego może nastąpić na pisemny wniosek 
członka Zespołu skierowany do Przewodniczącego 
Zespołu. 

 
4. W celach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może 
tworzyć grupy robocze. 

 
5. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności 

wszyscy członkowie grup roboczych, składają Wójtowi 
Gminy Iława oświadczenie o zachowaniu poufności 
informacji i danych, o którym mowa wart. 9c ust. 3 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 
6. Praca w grupach roboczych, odbywać się będzie w 

oparciu o  przyjęty przez członków grup regulamin 
funkcjonowania. 
 



 
7. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

 
8. Obsługę organizacyjno-techniczną, w tym protokoły 

i archiwizację posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. 

 
9. W posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 

uczestniczą powołani członkowie Zespołu, a w razie ich 
nieobecności, w ramach upoważnienia pełnomocnicy. 
 

10. W posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 
z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby zajmujące 
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaproszone 
przez Przewodniczącego Zespołu. 
 

11. Tryb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego określa 
w formie regulaminu Przewodniczący Zespołu. 

 
12. Przewodniczący Zespołu proponuje porządek 

posiedzenia, który jest przyjmowany przez członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
13. Wszystkie ustalenia i wnioski są przyjmowane 

w głosowaniach jawnych, zwykłą większością ważnie 
oddanych głosów. Za ważny głos uważa się glos oddany 
wyłącznie „za” lub „przeciw”. W przypadku równego 
podziału głosów decyduje glos Przewodniczącego 
Zespołu. 

 
14. Wypracowane przez Zespół Interdyscyplinarny 

dokumenty, procedury, porozumienia inne niż zawarte 
w trybie art. 9a ust. 8, są przechowywane w jednolitej 
bazie danych. Dostęp do wypracowanych materiałów 
mają wszystkie podmioty będące członkami Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 
 
 


