
 

 

UCHWAŁA NR S.0007.030.2017 

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),  

Rada Miejska w Radlinie 

uchwala, co następuje 

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

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zwanego dalej „Zespołem”) oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. 

§ 2. 1. Zespół powołuje i odwołuje Burmistrz Radlina w drodze zarządzenia. 

2. Burmistrz Radlina powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa 

w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. W zarządzeniu powołującym Zespół Burmistrz Radlina wyznacza termin pierwszego posiedzenia 

Zespołu. 

4. Kadencja Zespołu trwa 4 lata, licząc od dnia powołania Zespołu. 

5. Burmistrz Radlina w trakcie trwania kadencji Zespołu może uzupełnić jego skład na zasadach 

przewidzianych do powoływania członków Zespołu. 

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego lub inny, 

wybrany przez Zespół w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członek Zespołu. 

§ 4. 1. Przewodniczącego odwołuje się z funkcji na jego wniosek lub na wniosek co najmniej 4 członków 

Zespołu w głosowaniu jawnym. 

2. Zastępcę Przewodniczącego odwołuje się na zasadach określonych w ust. 1. 

§ 5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu na jego wniosek, na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek 

podmiotu, który reprezentuje.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2835



§ 6. 1. Zwołanie posiedzenia Zespołu następuje na wniosek Przewodniczącego. 

2. Posiedzenie Zespołu może być także zwołane na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Zespołu. 

3. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego. W przypadku 

równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Decyzje Zespołu są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zespołu. 

5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności. Protokół 

podpisuje Przewodniczący. 

§ 7. Zespół składa Burmistrzowi Radlina coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do dnia 

31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

§ 8. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

§ 10. Traci moc uchwała nr BRM.0007.00005.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 lutego 2011 r. 

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

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie 

 

 

mgr Gabriela Chromik 
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