
 

 

UCHWAŁA NR 0007.51.2020 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem, oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. 

§ 2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Goleszów zarządzeniem. 

§ 3. 1.   Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania 

przez Wójta Gminy Goleszów Zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

i określenia jego składu. 

2. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu i Zastępcę Przewodniczącego Zespołu, na 

pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Z wyborów sporządza się 

protokół. 

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Zespołu lub członek Zespołu upoważniony przez Przewodniczącego Zespołu. 

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które 

zwołuje Wójt Gminy Goleszów. 

5. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Zespołu co najmniej na 7 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się w formie pisemnej, 

osobiście, lub pocztą za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej. 

6. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu 

oraz osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Zespołu. 

7. Stanowisko Zespołu wyrażane jest w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 3/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Karol Lipowczan 
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