
UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 8 sierpnia 2019 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2019 r. poz. 509 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



 
Załącznik  

do uchwały nr VIII/65/2019 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
 

 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego Gminy Gizałki 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

 

 

§ 1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gizałki, zwanego dalej Zespołem, są 

powoływani i odwoływani zarządzeniem Wójta Gminy Gizałki spośród osób wskazanych w uprzednio 

zawartych porozumieniach, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                                          

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) 

  

§ 2. 1. Członkowie Zespołu powoływani są na 4 letnią kadencję. 

 

2. W przypadku zmian w składzie Zespołu w czasie trwania kadencji nowi członkowie dokooptowywani 

są do czasu zakończenia danej kadencji. 

 

§ 3 Pierwsze posiedzenie Zespołu w danej kadencji zwołuje Wójt Gminy Gizałki. 

 

§ 4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego 

zastępcę. 

 

§ 5. 1. Przewodniczący w szczególności: 

- organizuje pracę Zespołu, 

- kieruje jego pracami, 

- reprezentuje Zespół na zewnątrz, 

- zwołuje posiedzenia Zespołu. 

- 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje jego zastępca. 

 

3. Przewodniczący w ramach realizacji zadań podlega Wójtowi Gminy Gizałki. 

 

§ 6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 

 

§ 7. 1. Członkowie Zespołu są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie powzięte informacje 

związane z realizacją powierzonych im zadań. 

 

2. W swojej pracy członkowie Zespołu winni kierować się przede wszystkim dobrem osób 

korzystających z pomocy Zespołu i ochroną ich dóbr osobistych W szczególności nie należy podawać 

do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy Zespołu oraz rodzaju udzielonego 

im wsparcia. 

 

§ 8. 1. Przewodniczący Zespołu do 31 grudnia danego roku składa Radzie Gminy Gizałki sprawozdanie 

z prac Zespołu, przedstawia planowane kierunki działań, występujące zagrożenia i potrzeby. 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/65/2019

Rady Gminy Gizałki
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) 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.

Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

Wójt

Robert Łoza




