
UCHWA A Nr ___/6/III/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ___ grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u
Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu 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 si , co nast puje:

Rozdzia  I

Tryb i sposób powo ywania zespo u

§ 1. 1. Zespó  Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespo em", powo uje Burmistrz I owej w drodze
zarz dzenia.

2. W sk ad Zespo u powinni wej  w szczególno ci:
1)  z Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej - kierownik oraz pracownik socjalny,

wskazany przez kierownika tej jednostki;
2) z Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej – przewodnicz cy;
3) z Komendy Policji w I owej - przedstawiciele policji – dzielnicowi rewirów na terenie

gminy I owa;
4) ze szkó  znajduj cych si  na terenie Gminy I owa - pedagodzy;
5) z Zespo u Kuratorskiej S by S dowej przy S dzie Rejonowym w aganiu – kuratorzy

wykonuj cy orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich;
6) z podmiotów zajmuj cych si  ochron  zdrowia - piel gniarki rodowiskowe;
7) z Wincenty skiego Centrum Pomocy Rodzinie w I owej – dyrektor

3. Osoby na cz onków Zespo u wskazuj  osoby kieruj ce podmiotem z ramienia, którego osoba jest
delegowana z uwzgl dnieniem zapisów ust. 2. Wraz ze zg oszeniem kandydatury osoba wskazuj ca
zobowi zana jest przes  o wiadczenie o zgodzie na osoby desygnowanej na cz onkostwo w
Zespole. Zg oszenia kandydatury nale y dokona  w formie pisemnej Burmistrzowi I owej.

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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.



4. W przypadku nie wyra enia zgody na cz onkostwo w Zespole przez osoby, o których mowa w
ust. 2, osoba kieruj ca danym podmiotem wskazuje inne osoby w trybie okre lonym w ust. 3 zdanie
2 i 3.

Rozdzia  II

 Sposób odwo ywania cz onków zespo u interdyscyplinarnego

§ 3. Burmistrz I owej odwo uje cz onka Zespo u w drodze zarz dzenia:
a) na jego wniosek,
b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem
c) na wniosek przewodnicz cego Zespo u w uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci w
przypadku skazania danej osoby za przest pstwo okre lone w rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
d) wobec utraty funkcji, stanowiska lub zaprzestania wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1
ust. 2.

§ 4. Cz onkostwo w Zespole wygasa w przypadku mierci osoby b  utraty przez ni  zdolno ci
prawnej.

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 3 lit. a – c nale y sk ada  w formie pisemnej do organu
powo uj cego Zespó .

§ 6. Cz onkowie Zespo u powo ywani s  na czas nieokre lony.

§ 7. 1. Zespó  mo e powo ywa  grupy robocze na zasadach okre lonych w ustawie
o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie.
2. Grupy robocze mog  by  powo ywane na czas nieokre lony, na czas okre lony lub na czas
potrzebny do rozwi zania problemu, dla którego grupa zosta a powo ana.
3. Posiedzenia grupy roboczej prowadzi cz onek Zespo u, który zwo uje te grup .
4. Grupy robocze sk adaj  informacje Zespo owi o wynikach swej pracy.

Rozdzia  III

 Szczegó owe warunki funkcjonowania Zespo u

§ 8. 1. Cz onkowie Zespo u wybieraj  ze swego grona przewodnicz cego. Wybór
przewodnicz cego dokonywany jest w g osowaniu jawnym, zwyk  wi kszo ci  g osów.
2. Oprócz przewodnicz cego, cz onkowie Zespo u mog  wybra  z po ród siebie zast pc
przewodnicz cego i sekretarza zespo u. Wybór tych osób dokonywany jest w trybie w ciwym dla
wyboru przewodnicz cego.

§9. Rozstrzygni cia Zespo u zapadaj  w g osowaniu jawnym, zwyk  wi kszo ci  g osów chyba e
niniejsza uchwa a stanowi inaczej.

§10.Szczegó owy zakres prac Zespo u, w tym zadania przewodnicz cego, zast pcy
przewodnicz cego i sekretarza oraz tryb ich odwo ywania zostan  okre lone w regulaminie
organizacyjnym opracowanym przez Zespó .

§ 11. Posiedzenia Zespo u zwo uje przewodnicz cy, a gdy jest to niemo liwe – zast pca



przewodnicz cego lub sekretarz, z w asnej inicjatywy lub na wniosek ¼ sk adu Zespo u, wskazuj c
termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na pi mie cz onków Zespo u, nie pó niej
ni  3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 12. Z posiedzenia Zespo u oraz z posiedzenia grupy roboczej sporz dza si  protokó , zawieraj cy
w szczególno ci informacj  o sk adzie Zespo u lub grupy roboczej uczestnicz cym w posiedzeniu,
przebiegu posiedzenia oraz podj te ustalenia.

§ 13. Posiedzenia Zespo u powinny odbywa  si  w zale no ci od potrzeb.

§ 14. Pierwsze posiedzenie nowo powo anego zespo u zwo uje Burmistrz I owej.

§ 15. 1. Cz onkowie Zespo u oraz grup roboczych w zakresie niezb dnym do realizacji zada
ustawowych, mog  przetwarza  dane osobowe osób dotkni tych przemoc  w rodzinie i osób
stosuj cych przemoc w rodzinie na zasadach okre lonych w art. 9c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie.
2. Przed przyst pieniem do wykonywania zada  cz onkowie Zespo u z  Burmistrzowi I owej

wiadczenie nast puj cej tre ci: " wiadczam, e zachowam poufno  informacji i danych,
które uzyska em przy realizacji zada  zwi zanych z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie
oraz, e znane mi s  przepisy o odpowiedzialno ci karnej za udost pnienie danych osobowych
lub umo liwienie do nich dost pu osobom nieuprawnionym".

§ 16. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 17. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.


