
 

 

UCHWAŁA NR XXI/120/2020 

RADY GMINY SROKOWO 

z dnia 25 czerwca 2020 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 (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 713) oraz z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 218 ) uchwala się, co następuje: 

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

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Srokowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 

których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/33/11 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie: 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Dziadoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 3282



Załącznik  

do uchwały Nr XXI/120/2020 

Rady Gminy Srokowo 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 1. Gmina Srokowo podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rodzinie, 

organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem odbywa się z inicjatywy Wójta 

Gminy Srokowo. 

§ 3. Powołanie członka Zespołu następuje w wyniku imiennego wskazania przez podmiot, którym Wójt 

Gminy Srokowo zawarł porozumienie w zakresie udziału przedstawicieli danego podmiotu w pracach Zespołu. 

§ 4. Wójt Gminy Srokowo może odwołać członka Zespołu: 

1) po cofnięciu rekomendacji przez reprezentowany podmiot, 

2) na wniosek przewodniczącego zespołu, 

3) złożenia przez członka Zespołu pisemnego wniosku o odwołanie. 

§ 5. 1. Zespół spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego 

Zespołu. 

2. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

3. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Zespołu następuje na podstawie 

uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu lub Wójta Gminy Srokowo, w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 

4. Przewodniczący Zespołu, Zastępca Zespołu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. 

5. Wybór nowego Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Zespołu następuje najpóźniej na następnym 

posiedzeniu Zespołu w trybie i na zasadach właściwych dla jego wyboru. 

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu: 

1) zwołuje spotkania Zespołu i przewodniczy posiedzeniom, 

2) ustala porządek posiedzeń Zespołu, 

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 

§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są drogą elektroniczną lub telefonicznie co najmniej 5 dni przed 

planowaną datą posiedzenia. 

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności informację o składzie 

Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia. 

3. Protokół posiedzenia podpisuje Przewodniczący Zespołu. 

4. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nie objęte porządkiem 

posiedzenia. 

5. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Decyzje podjęte przez Zespół są wiążące, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu 

Zespołu. 

7. Głosowania na posiedzeniach Zespołu odbywają się w sposób jawny. 
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8. Z ważnych przyczyn Zespół może postanowić o odroczeniu posiedzenia z równoczesnym wyznaczeniem 

nowego terminu posiedzenia. 

§ 8. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem 

przemocy w rodzinie 

§ 9. 1. Zespół może opracowywać wzory dokumentów usprawniającą pracę grup roboczych. 

2. Zespół reguluje zasady funkcjonowania grup roboczych. 

3. Zespół monitoruje przebieg pracy w grupach roboczych, a także wspiera merytorycznie oraz konsultuje 

sprawy zgłoszone przez grupy robocze. 

§ 10. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z rocznej działalności Zespołu do 

31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

§ 11. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie przy. ul. Plac 

Rynkowy 14, 11-420 Srokowo. 
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