
UCHWAŁA NR XXV/172/2021 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 30 listopada 2021 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 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2021 r., poz.1249) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 

2) szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 2. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zębowice w drodze 
zarządzenia, zgodnie z rekomendacją podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołani są na czas nieokreślony. 

3. Wójt Gminy Zębowice odwołuje członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1) na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w uzasadnionych przypadkach; 

2) na jego pisemny wniosek; 

3) na wniosek podmiotu, który wyznaczył swojego przedstawiciela do składu Zespołu  Interdyscyplinarnego 
zawierający jednocześnie rekomendację dotyczącą wskazania kandydata na miejsce członka ustępującego; 

4) uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania 
w Zespole Interdyscyplinarnym; 

5) skazania członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

§ 3. 1. Zespól Interdyscyplinarny pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu 
Interdyscyplinarnego, z tym że pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy 
Zębowice. 

3. Zespół Interdyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz 
zastępcę przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Odwołanie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym, na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu Interdyscyplinarnego. 

5. Przewodniczący organizuje i kieruje pracami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz reprezentuje go na 
zewnątrz, prowadzi posiedzenia, odpowiada za podział zadań bieżących oraz ocenę podjętych działań. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego. 

6. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem 
ustalonym na pierwszym posiedzeniu w danym roku. 

7. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego zawiadamia się o miejscu i terminie posiedzenia telefonicznie, 
na piśmie lub w inny sposób, gwarantujący skuteczność przekazania zawiadomienia 

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii posiedzenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego można odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

9. Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzony jest protokół, którego integralną część 
stanowi lista obecności. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr V/55/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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