UCHWAŁA NR VI/52/11
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr
180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Na wniosek Wójta po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy Ornontowice
występuje do podmiotów wymienionych w art. 9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice.
§ 2. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat.
§ 3. Wójt Gminy Ornontowice może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących
sytuacjach:
1) na wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek instytucji, która delegowała członka do pracy w Zespole,
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne.
§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierani są:
przewodniczącego, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
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2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego,
wskazując miejsce, termin oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia pisemnie członków Zespołu nie później niż
5 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie,
za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu,
jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia.
6. Zespół rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie. Grupy robocze wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który
kieruje jego pracą, prowadzi dokumentację i przedstawia wyniki prac grupy Zespołowi.
§ 5. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul.
Zwycięstwa 26 a.
2. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się, jeżeli przewodniczący Zespołu nie postanowi inaczej,
w budynku Urzędu Gminy Ornontowice, w godzinach ustalonych przez przewodniczącego Zespołu.
3. W czasie posiedzeń Zespołu i grup roboczych Urząd zapewnia także dostęp do telefonu kserokopiarki
i innych niezbędnych urządzeń biurowych.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zientek
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