
 

 

UCHWAŁA NR 196/XX/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

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

z 2020r. poz. 218) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje: 

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

w gminie Śrem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 262/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie 

Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 7246) oraz 

uchwała nr 342/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie w sprawie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Śremie z dnia 30 czerwca 2017r. PR PA.47.2017 na uchwałę Nr 262/XXVIII/2016 

z dnia 24 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5246). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życiem w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

   

  

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Katarzyna Sarnowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 września 2020 r.

Poz. 6655



Załącznik do uchwały Nr 196/XX/2020 

Rady Miejskiej w Śremie 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w gminie Śrem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Podstawą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r. poz. 218). 

§ 2. Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Rozdział 2. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 3. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Burmistrz Śremu na czas nieokreślony, w drodze 

zarządzenia, spośród osób wskazanych przez podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na podstawie porozumień. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają Burmistrzowi swoich przedstawicieli wytypowanych 

imiennie do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby do udziału w pracach Zespołu. 

§ 4. 1. Burmistrz Śremu odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego w drodze zarządzenia, na wniosek 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. Członek Zespołu może złożyć rezygnację z pracy w Zespole. Rezygnację składa się za pośrednictwem 

Przewodniczącego Burmistrzowi Śremu, który go odwołuje. 

3. Podstawą do odwołania Członka Zespołu, jest wystąpienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

1) nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch kolejnych posiedzeniach Zespołu; 

2) usprawiedliwiona nieobecność na czterech kolejnych posiedzeniach Zespołu; 

3) złożenie wniosku przełożonego reprezentującego podmiot, który oddelegował Członka do prac w Zespole. 

4. Wygaśnięcie członkostwa w Zespole następuje z chwilą: 

1) śmierci Członka Zespołu; 

2) ustania zatrudnienia w podmiocie, którego Członek Zespołu był reprezentantem, o ile nowy podmiot 

zatrudniający Członka Zespołu nie wyrazi zgody na piśmie na wykonywanie obowiązków w ramach 

Zespołu. 

§ 5. Zespół powołany w drodze zarządzenia Burmistrza, w oparciu o dotychczas obowiązującą uchwałę, 

zachowuje swój status do dnia 31 grudnia 2020r. 

§ 6. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i Zastępcy 

Przewodniczącego: 

1) Przewodniczący Zespołu oraz jego zastępca zostają wybrani na pierwszym posiedzeniu Zespołu 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale 50% członków. 

2) W przypadku braku chętnych do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1 osoby te wskazuje Burmistrz. 

3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Śremie powiadamia pisemnie Burmistrza Śremu; 

4) Przewodniczący oraz jego zastępca mogą zostać odwołani na podstawie: 

a) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Zespołu; 

b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza; 
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c) uzasadnionego, pisemnego wniosku któregokolwiek z członków. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 7. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili wyboru 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. 

§ 8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala porządek obrad, 

zawiadamia członków Zespołu o terminie posiedzenia. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, 

mailową lub telefoniczną. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia 

przez Zespół, nieobjęte porządkiem obrad. 

§ 9. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza osobę- protokolanta Zespołu który 

protokołuje posiedzenia Zespołu. 

§ 10. Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół. Protokół zawiera listę obecności 

i tematykę omawianych spraw. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

i protokolant. 

§ 11. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. 

§ 12. Pracami grup roboczych kieruje koordynator ds. przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. 

§ 13. Dla ważności działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny wymagane jest, by 

w posiedzeniu Zespołu brały udział co najmniej 3 osoby. 

§ 14. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. 

§ 15. Zakres zadań realizowanych przez członków Zespołu ujęty zostanie w porozumieniach zawartych 

między Burmistrzem Śremu, a poszczególnymi podmiotami. 

§ 16. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na trzy miesiące. 

§ 17. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa corocznie sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego Burmistrzowi Śremu w terminie do 30 maja roku następującego po roku, którego dotyczy 

sprawozdanie. 

§ 18. Zespół może tworzyć procedury wewnętrzne dotyczące działania Zespołu oraz dokumenty 

usprawniające pracę Zespołu i powołanych grup roboczych. 

§ 19. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych organizowane są w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Śremie lub w siedzibach poszczególnych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą 

w skład Zespołu Interdyscyplinarnego lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

§ 20. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 

§ 21. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby spoza jego składu, bez 

prawa do głosowania. 

§ 22. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie ul. Roweckiego 31. Obsługę 

organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. 

§ 23. Zespół posługuje się pieczątką o treści : „Zespół Interdyscyplinarny w Śremie, ul. Stefana Grota 

Roweckiego 31, 63-100 Śrem, tel. 575 105 123”. 

 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

 

§ 24. W sprawach nieuregulowanych uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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