
 

 

UCHWAŁA NR XII/175/19 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gostyniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gostynia, na pisemny wniosek Kierownika Miejsko 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, ustalając jego skład osobowy w drodze zarządzenia. 

§ 2. Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

1. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący. 

3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zespołu przekazywane są członkom w jednej 

z form: elektronicznej, pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście, za potwierdzeniem odbioru. Każdorazowo 

o wyborze formy zawiadomienia decyduje Przewodniczący. 

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności. 

5. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz. 

6. Zespół może wnioskować do Burmistrza Gostynia o zlecenie przeprowadzenia usług, badań, 

opracowywania ekspertyz, itp. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. 

7. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/518/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 czerwca 2018 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 11029
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