
 

 

Uchwała Nr V/55/2011 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 01 marca 2011r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

 

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 

w Zębowicach uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2, wójt powołuje do składu zespołu interdyscyplinarnego, zwanego 

dalej „zespołem”, imiennie wskazanych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w 

art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( 

Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wskazanie to następuje w porozumieniach 

zawartych przez wójta z tymi podmiotami.  

2. W przypadku przejściowej niemoŜności uczestnictwa w pracach zespołu lub jego grup 

roboczych przez przedstawiciela danego podmiotu nieobecnego członka zastępuje 

zastępca przedstawiciela, wskazany  w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

 

1.  Wójt odwołuje członka zespołu: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, który reprezentuje członek; 

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 



2. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia odwołanemu członkowi 

zawiadomienia o odwołaniu. 

§ 3 

 

1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego 

wójt.  

2. Kolejne posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca, wybrany na 

pierwszym posiedzeniu. 

3. O posiedzeniu zespołu jego członkowie są zawiadomieni z 3- dniowym wyprzedzeniem. 

4. Przewodniczący prowadzi posiedzenia zespołu, przygotowując porządek posiedzenia i 

czuwa nad jego realizacją, przydziela zadania członkom zespołu i czuwa nad ochroną 

danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Dla waŜności posiedzenia konieczna jest obecność połowy członków zespołu.  

6. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w zakresie nowych zadań zwykłą większością głosów. 

7. Z posiedzeń sporządza się protokół do którego dołącza się listę obecności. 

 

§ 4 

 

1. Posiedzenia zespołu odbywają się w Gminny Ośrodku Informacji i Kultury Czytelnictwa 

w Zębowicach. 

2. Zespół przygotowuje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada 

wójtowi w terminie do 31 marca kaŜdego roku, za rok poprzedni.    

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.  

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


