
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE 

z dnia 3 października 2017 r. 

w sprawie 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 ze zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948, Dz.U. z 2017r. poz.730, poz. 935) oraz art. 9a 

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada 

Miejska w Krajence uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu jak w złączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Adam Klaryński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 6476



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/212/2017 

Rady Miejskiej w Krajence 

z dnia 3 października 2017 r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Rozdział 1. 

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu 

§ 1. Członków zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej „zespołem”, powołuje i odwołuje Burmistrz 

Gminy  i Miasta Krajenka w formie zarządzenia spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa 

w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

§ 2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko kandydata 

2) informacje o posiadanych kwalifikacjach uzasadniających powołanie w skład zespołu. 

§ 3. Burmistrz odwołuje członka zespołu w następujących przypadkach: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji, 

2) zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, z której został delegowany 

3) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

4) wniosku przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

§ 4. W sytuacji odwołania członka zespołu osoba kierująca podmiotem o którym mowa w art. 9a wskazuje 

w jego miejsce inną osobę w celu zapewnienia ciągłości prac zespołu. 

§ 5. Członkowie zespołu wybierają spośród swego grona przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. 

§ 6. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie: 

1) pisemnej rezygnacji przewodniczącego, 

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

zwykłą większością głosów. 

Rozdział 2. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

§ 7. Zespół pracuje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego i podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

§ 8. Pod nieobecność przewodniczącego posiedzenie zwołuje i przewodniczy wskazany przez 

przewodniczącego członek zespołu. 

§ 9. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który zawiera listę obecności oraz opis przebiegu 

posiedzenia. 

§ 10. Przewodniczący zespołu w szczególności: 

1) organizuje pracę zespołu 

2) ustala porządek posiedzeń 

3) przewodniczy obradom, 

4) koordynuje prace grup roboczych 
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5) reprezentuje zespół na zewnątrz 

§ 11. Zawiadomienia o terminie  i miejscu posiedzenia zespołu przekazywane są członkom w jednej z form: 

osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

§ 12. Przewodniczący zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka 

sprawozdania z rocznej pracy zespołu w terminie do 31 marca. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku zastosowanie mają przepisy ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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