Uchwała Nr 436/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 19 października 2018r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Opatówku 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390) Rada Miejska Gminy
Opatówek uchwala, co następuje:
§1
Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Opatówek oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§3
Traci moc Uchwała Nr 21/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do uchwały Nr 436/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 19 października 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku, zwanego
w dalszej części „Zespołem” jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1508)
3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań
profilaktyczno-edukacyjnych.
3. Zespół realizuje zadania określone w ustawach, o których mowa w ust. 1, w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także
w programach celowych pomocy społecznej i innych uchwalonych na poziomie lokalnym
oraz rządowym.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku

1.

2.
3.

4.

§2
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorskiej służby sądowej, prokuratury.
Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Opatówek na wniosek
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, w formie zarządzenia.
Przed powołaniem, członek Zespołu składa przed Burmistrzem Gminy Opatówek
oświadczenie, o którym mowa w art. 9 c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, który potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem.
Członkostwo w Zespole Interdyscyplinarnym ustaje w sytuacji:
1) zgonu członka Zespołu
2) odwołania przez Burmistrza Gminy Opatówek członka Zespołu, które może
nastąpić:
a) z własnej inicjatywy Burmistrza Gminy Opatówek,
b) na wniosek przewodniczącego Zespołu,
c) na wniosek członka Zespołu,
d) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.

Rozdział III
Szczegółowe warunki funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku
§3
1. Członkowie
Zespołu
Interdyscyplinarnego
wybierają
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza ze
sprawowanej funkcji, odwołania ich przez Burmistrza lub wystąpienia okoliczności,
które nie będą pozwalały tym osobom na wypełnianie obowiązków związanych
z zajmowanym stanowiskiem, Zespół na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru
nowych osób na dane stanowisko. Obowiązki Przewodniczącego do czasu wyboru
nowej osoby na to stanowisko sprawuje Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, ale
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Zespołu przekazywane są
członkom i innym osobom zaproszonym w formie obiegowej.
6. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści
i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych,
zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby te
uczestniczą w posiedzeniu bez prawa do głosowania.
7. Przewodniczący reprezentuje Zespół Interdyscyplinarny na zewnątrz.
8. Członkowie
są
zobowiązani
osobiście
lub
telefonicznie
potwierdzić
Przewodniczącemu swój udział w posiedzeniu Zespołu.
9. Członkowie Zespołu korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestniczenia
w posiedzeniach Zespołu. Członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży
oraz kosztów uczestnictwa w posiedzeniach.
10. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji
przekazywanych w ramach prac Zespołu, obowiązek ten utrzymują także po ustaniu
członkostwa w Zespole.
11. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności.
12. Posiedzenia Zespołu protokołuje Sekretarz, a podpisuje Przewodniczący Zespołu lub
Wiceprzewodniczący Zespołu.
13. Do protokołu załącza się w szczególności projekty programów, projekty socjalne oraz
inne dokumenty, mające wpływ na politykę prowadzą przez Gminę Opatówek
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
14. Zespół może wnioskować do Burmistrza Gminy Opatówek o zlecenie
przeprowadzenia usług, badań, opracowywania ekspertyz, itp. w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
15. Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
16. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki sprawuje
Wiceprzewodniczący lub inny wskazany przez przewodniczącego Zespołu członek
Zespołu.

§4
1. Zespół upoważnia Przewodniczącego do powoływania Grup Roboczych w formie
zarządzenia. Ich skład osobowy określany jest na podstawie zebranych w sprawie
dowodów.
2. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów, którymi będą się
posługiwać w swojej pracy określa Przewodniczący na posiedzeniu Zespołu, po
konsultacji z jego członkami.
§5
Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa
Radzie Miejskiej Gminy Opatówek sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym
uwzględnieniem skuteczności i efektywności pracy.

1.

2.
3.

1.
2.

§6
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek,
zwany dalej „Ośrodkiem"
Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy
Opatówek, w części będącej w dyspozycji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:
„Zespół Interdyscyplinarny w Opatówku
ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Tel. /62/ 7618425, Fax. /62/ 7618236”
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§7
Z niniejszym Regulaminem zostają zapoznani wszyscy członkowie Zespołu,
co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy, o których
mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 436/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 19 października 2018 r.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1390) do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego
systemu

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie,

w

tym

tworzenie

zespołów

interdyscyplinarnych.
Na podstawie art. 9a ust. 15 w/w ustawy Rada Gminy winna określić w drodze uchwały tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rada Miejska Gminy Opatówek niniejszą uchwałą czyni zadość delegacji ustawowej,
uchwalając niezbędne przepisy określające tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz regulujące szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Podjęcie niniejszej uchwały, której treść dostosowano do aktualnego stanu prawnego,
skutkuje koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały Nr 21/10 Rady Gminy
Opatówek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

