
 

 

UCHWAŁA NR 55/VII/2019 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje: 

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

w Dębowcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 3. Traci moc Uchwała NR 87/X/2011Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 września 2011 roku w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz 

szczególnych warunków jego funkcjonowania. 

§ 4. Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu na mocy niniejszej uchwały, 

obecni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Cymorek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2019 r.

Poz. 4664



Załącznik do uchwały Nr 55/VII/2019 

Rady Gminy Dębowiec 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując 

pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. Zespół realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), zwanej dalej ustawą. 

3. Zadania Zespołu określa art. 9b ust. 1-2 ustawy. 

4. Zespół powołuje Wójt Gminy Dębowiec. 

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie 

porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a jednostkami wymienionymi w art. 9a ust. 3-5 ustawy, mogą być 

powoływane grupy robocze. 

6. Przez użyte w uchwale określenia należy rozumieć: 

Ośrodek pomocy społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, 

Zespół – Zespół Interdyscyplinarny w Dębowcu 

Przewodniczący – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu, 

Urząd Gminy – Urząd Gminy Dębowiec 

Wójt – Wójt Gminy Dębowiec 

Rozdział 2. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

1. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

2. Skład Zespołu określa art. 9a ust. 3-5 ustawy. 

3. Powoływanie i odwoływanie członków: 

3.1 Przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi jednostkami. 

3.2  Skład Zespołu  ustala Wójt w zarządzeniu powołującym ten Zespół. 

3.3 Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu doręcza się osobom kierującym jednostkami, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy. 

3.4 Członek Zespołu i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach 

działania w Zespole, mocą zarządzenia Wójta. 

3.5 Wójt odwołuje członka Zespołu: 

·Na jego wniosek, 

·Na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, na wniosek przewodniczącego Zespołu, 

·W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
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4. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu 

4.1 Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności 2/3 składu Zespołu. 

4.2 Na zasadach określonych w ust. 4.1 wybiera się zastępcę przewodniczącego Zespołu, który wykonuje 

zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

4.3 Przewodniczący i jego zastępca zostaje wybrany na czas nieokreślony. 

4.4 Przewodniczący lub jego zastępca może zostać odwołany na podstawie: 

·Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje 

w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów, 

·Pisemnej rezygnacji przewodniczącego lub jego zastępcy 

·Uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Dębowiec w formie zarządzenia. 

4.5 Odwołanie przewodniczącego lub jego zastępcy skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego, zgodnie z przepisami pkt. 1. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu  

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których 

przedstawiciele wchodzą w jego skład. 

2. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

3. Zespół pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu 

z tym, że datę pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt. 

4. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków 

Zespołu, lub na wniosek Wójta. 

5. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Zespołu obejmuje wybór przewodniczącego i jego zastępcy. 

O wyborze Zespół powiadamia na piśmie Wójta. 

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

7. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół podpisywany przez przewodniczącego, 

zawierający opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia. Do protokołu załącza się listę obecności 

członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu oraz w przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba materiały, 

notatki lub załączniki innego rodzaju. 

8. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków 

Zespołu. 

9. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest ośrodek pomocy społecznej. 

10. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie ośrodka pomocy społecznej.  Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji wchodzących w skład Zespołu. 

11. Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych 

z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 

12. Skład grup roboczych określa art. 9a ust. 11-12 ustawy. 

Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi sprawozdania rocznego z pracy do 

31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku mają zastosowanie przepisy ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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