
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2017  

RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA 

z dnia 26 czerwca 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej „ Zespołem” jest powoływany w drodze zarządzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji 

w trybie określonym niniejszą uchwałą. 

2. Członków Zespołu powołuje się na okres 3 lat od dnia powołania. 

§ 3. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego umotywowany wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem. 

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 sporządzone są na piśmie, składa się Przewodniczącemu Zespołu, 

który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. 

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka 

Zespołu, w terminie 30 dni od dnia odwołania. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego 

Zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego 

członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nekla. 

4. Posiedzenia Zespołu są organizowane w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli. 

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu proponuje porządek obrad mających być przedmiotem posiedzenia. 

3. Członków Zespołu powiadamia się o posiedzeniu w drodze telefonicznej lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego Zespołu. 
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5. Zespół może kierować wnioski i wystąpienia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji, w szczególności organów administracji 

rządowej, organów samorządu terytorialnego, organów ścigania, jednostek pomocy społecznej, placówek 

oświatowych. 

§ 6. Przewodniczący Zespołu przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla corocznie do końca marca 

sprawozdanie z działalności Zespołu oraz wnioski w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/276/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Czesław Kozielski 
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