
Id: JQSUK-ZWHPK-PJBFY-JJWTG-FREGV. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 32/6/IV/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. 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: 

Rozdział I.
Tryb i sposób powoływania zespołu 

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", powołuje Burmistrz Iłowej w drodze 
zarządzenia. 

2. Kandydatów na członków Zespołu wskazują osoby kierujące podmiotem z ramienia, którego osoba 
jest delegowana. Wraz ze zgłoszeniem kandydatury osoba wskazująca zobowiązana jest przesłać 
oświadczenie o zgodzie osoby desygnowanej na członkostwo w Zespole. Zgłoszenia kandydatury należy 
dokonać w formie pisemnej Burmistrzowi Iłowej. 

Rozdział II.
Sposób odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

§ 2. Burmistrz Iłowej odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia: 

a) na jego wniosek, 

b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku 
skazania danej osoby za przestępstwo określone w rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny, 

d) wobec utraty funkcji, stanowiska lub zaprzestania wykonywania zawodu w podmiocie, którego jest 
przedstawicielem. 

§ 3. Członkostwo w Zespole wygasa w przypadku śmierci osoby bądź utraty przez nią zdolności 
prawnej. 

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 2 lit. a – d należy składać w formie pisemnej do organu powołującego 
Zespół. 

§ 5. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

§ 6. 1. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

2. Grupy robocze mogą być powoływane na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas potrzebny 
do rozwiązania problemu, dla którego grupa została powołana. 

3. Posiedzenia grupy roboczej prowadzi członek Zespołu, który zwołuje tę grupę. 

4. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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Rozdział III.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

§ 7. 1. Członkowie Zespołu wybierają ze swego grona przewodniczącego. Wybór przewodniczącego 
dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Oprócz przewodniczącego, członkowie Zespołu mogą wybrać spośród siebie zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza zespołu. Wybór tych osób dokonywany jest w trybie właściwym dla wyboru 
przewodniczącego. 

§ 8. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności przewodniczącego Zespołu lub jego zastępcy. 

§ 9. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego 
i sekretarza oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym 
przez Zespół. 

§ 10. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – zastępca 
przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ składu Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz 
cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem 
posiedzenia. 

§ 11. Z posiedzenia Zespołu oraz z posiedzenia grupy roboczej sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności informację o składzie Zespołu lub grupy roboczej uczestniczącym w posiedzeniu, przebiegu 
posiedzenia oraz podjęte ustalenia. 

§ 12. Pierwsze posiedzenie nowo powołanego zespołu zwołuje Burmistrz Iłowej. 

§ 13. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
ustawowych, mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 
przemoc w rodzinie na zasadach określonych w art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu złożą Burmistrzowi Iłowej 
oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które 
uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane 
mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do 
nich dostępu osobom nieuprawnionym" . 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Brzezicki


