
UCHWAŁA NR IV.32.2015
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta 
Wojkowice

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1.  W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie 
Gminy Wojkowice, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wojkowicach oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2015 r.

Poz. 378



                                                                                Załącznik do uchwały nr IV.32.2015 

                                                                                                   Rady Miasta Wojkowice z dnia 14.01.2015r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wojkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Wojkowice uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

2. Ilekroć mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy             

w rodzinie (t. j. Dz.U.2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy         

w rodzinie. 

3) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Wojkowice 

 

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu  

 

1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.  

2. Członek Zespołu może być odwołany przez Burmistrza Miasta w każdym czasie, w szczególności: 

1) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem; 

2) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu; 

3) na uzasadniony wniosek zwykłej większości Zespołu, 

4) w związku z naruszeniem zasad wynikających ze złożonego oświadczenia, o którym mowa 

w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
5) w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Zespołu,                             

w szczególności w przypadku wielokrotnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach 

Zespołu. 

3. Zmian, uzupełnienia i poszerzenia składu Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego powołania. 

 

§ 3. Warunki funkcjonowania Zespołu  

 

1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Miasta. 

2. Termin kolejnych posiedzeń ustala Przewodniczący Zespołu. 

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym.  

4. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu, 

b)  zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, 

c)  reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji. 

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni inny członek Zespołu wskazany 

przez Przewodniczącego na podstawie pisemnego upoważnienia. Upoważniona osoba na czas 

nieobecności Przewodniczącego podejmuje wszystkie zadania i pełni w zastępstwie funkcję 

Przewodniczącego Zespołu. 

6. Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Zespół może zostać odwołana z tej funkcji na podstawie:  

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,  
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2) pisemnej rezygnacji.  

7. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu, następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością 

głosów.  

8.   Siedzibą Zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach. 

9.   Obsługę Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach. 

10. Spotkania Zespołu zwołuje się w przypadku zgłoszeń osób lub rodzin mających trudności lub 

wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.  

11. Z posiedzenia Zespołu i grup roboczych zostaje sporządzony protokół, który stanowi dokumentację 

Zespołu. Protokół winien zawierać:  

1) listę obecności, 

2) tematykę  omawianych spraw ogólnych, 

3) przypadki indywidualne, 

4) opis działań do podjęcia.  

12. Protokół, o którym mowa w ust. 11 powyżej, podpisują wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Zespołu 

lub grup roboczych. 

13. Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych organizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wojkowicach. W przypadkach wynikających z rodzaju i charakteru 

sprawy posiedzenia mogą być organizowane również w siedzibach podmiotów, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

14. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Zespołu przekazywane są członkom i innym 

osobom zaproszonym w formie zawiadomienia pisemnego, telefonicznego lub mailowego. 

15. Posiedzenie Zespołu lub grupy może się odbyć przy obecności przynajmniej połowy jego 

członków. 

16. Zespół i grupy robocze podejmują decyzje w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością 

głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. 

 

§ 4.  Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, 

zapewniający skuteczne reagowanie na problem. 

2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Wojkowice. 
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