
UCHWAŁA NR XLIII/318/10              

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 28 października 2010 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje: 
 

 

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

Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego 

dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 

      § 2. 1. Burmistrz Miasta, w drodze zarządzenia, powołuje członków Zespołu spośród 

przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych 

przez organy tych podmiotów. 

      2. Zespół liczy do 12 członków. 

      

      § 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

 

      § 4. Burmistrz Miasta ChełmŜy, w drodze zarządzenia, odwołuje członka Zespołu: 

1)  na jego wniosek; 

2)  z własnej inicjatywy; 

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu; wniosek o odwołanie 

powinien wskazywać nowego przedstawiciela do Zespołu; 

4)  na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 



5) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie. 

 

      § 5. Zarządzenie o powołaniu i odwołaniu członków Zespołu doręcza się organom 

podmiotów, o których mowa w  § 2 ust. 1 oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

      § 6. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta ChełmŜy w terminie 14 

dni od dnia powołania Zespołu.  

      2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród jego członków, wybierani są 

przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Zespołu, większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

      3. Zespół pracuje na posiedzeniach. 

      4. Posiedzenia, z zastrzeŜeniem ust. 1, zwołuje przewodniczący Zespołu, z własnej 

inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu. 

      5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz na trzy 

miesiące. 

      6. Prace Zespołu są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków. 

      7. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

wiceprzewodniczący Zespołu. 

      8. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, inny 

członek wyznaczony przez kierującego posiedzeniem, sporządza protokół zawierający w 

szczególności informację o członkach Zespołu uczestniczących w posiedzeniu, opis przebiegu 

posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia. 

 

      § 7. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii. 

      2. Decyzje zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku 

równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego 

nieobecności, wiceprzewodniczącego Zespołu. 

      § 8. Zespół moŜe powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie, o której 

mowa w § 2 ust.1, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z 

występowaniem przemocy w rodzinie. 

 



      § 9. Przewodniczący Zespołu przedkłada Burmistrzowi Miasta sprawozdanie z pracy 

Zespołu w terminach: 

1) do 31 lipca  – za pierwsze półrocze danego roku; 

2) do 31 stycznia następnego roku – sprawozdanie roczne za rok ubiegły.   

 

      § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                    Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 października 2010 r. w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Tryb i sposób 

powoływania i odwoływania rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do 

zadań własnych gminy naleŜy w członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania określa rada gminy w drodze uchwały. 

 Mając na względzie powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


