
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/254/2017 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków 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. 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie  ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

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

w Gminie Żelazków oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  w brzmieniu jak w załączniku  do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/246/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Żelazków na lata 2009 - 2011 oraz w sprawie 

ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 4. Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków na  mocy niniejszej 

uchwały, obecni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Józef Leśny 

 

.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5468



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/254/2017 

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Gmina Żelazków podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

2. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz działania określone w obowiązującym Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

Rozdział 2. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu   

1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Żelazków w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie, na piśmie przez osoby kierujące 

tymi podmiotami. 

4. Wójt Gminy Żelazków odwołuje członka Zespołu w przypadku: 

- złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, za pośrednictwem podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

- wniosku podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 

- wniosku Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

5. W przypadku odwołania członka Zespołu osoba kierująca danym podmiotem wskazuje w jego miejsce 

inną osobę w celu zapewnienia ciągłości prac Zespołu i grup roboczych. 

6. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

7. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie: 

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,  w wyniku  głosowania jawnego, 

zwykłą większością głosów, 

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 

- złożenia uzasadnionego wniosku przez Wójta Gminy Żelazków. 

8. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością dokonania wyboru nowego 

Przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

1. Zespół działa na podstawie porozumień określających zakres współpracy,  zawartych pomiędzy Wójtem 

Gminy Żelazków a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

2. W przypadku pracowników Urzędu Gminy w  Żelazkowie i kierowników jednostek organizacyjnych 

poszczególne osoby w skład Zespołu wskazuje Wójt Gminy Żelazków. 
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3. Zespół obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu. 

4. Członkowie Zespołu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu. 

W razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu jest obowiązany poinformować 

Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających  wykonywanie jego obowiązków. 

5. W celu rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach związanych 

z występowaniem przemocy w rodzinie Zespół może utworzyć grupy robocze na zasadach określonych 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

6. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 

zawodowych. 

7. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestnictwa 

w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych. 

8. Oświadczenie o treści określonej w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają przed przystąpieniem do wykonywania zadań, na pierwszym 

posiedzeniu Zespołu lub grupy roboczej. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

1. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żelazkowie. 

2. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi Gminy Żelazków coroczne sprawozdanie 

z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

3. Szczegółowy zakres prac i zadań Zespołu, w tym zadania przewodniczącego oraz grup roboczych 

określa w drodze Zarządzenia Wójt Gminy Żelazków. 
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