
UCHWAŁA NR LVI/619/18
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 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 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zduńska Wola.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/38/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Zduńska Wola

Damian Kunert
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Załącznik do uchwały Nr LVI/619/18
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej 
Woli działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Zespołem”, powołuje Prezydent 
Miasta Zduńska Wola.

§ 2. Zespół realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

§ 3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Prezydentem Miasta Zduńska 
Wola a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej 

Woli.

§ 4. 1. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zostają wskazani imiennie przez 
osoby kierujące tymi podmiotami.

2. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola w drodze zarządzenia.

§ 5. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Skład osobowy grup roboczych jest ustalany przez Przewodniczącego Zespołu, zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie, o której mowa w § 2.

§ 6. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola przed 
upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa;
2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
4) niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Zespołu, w tym ponad 

50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu;
5) wniosku Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

§ 7. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.
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2. Po upływie kadencji Zespół pełni swoje funkcje do czasu powołania Zespołu w nowym 
składzie.

§ 8. Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola w ciągu 30 dni od dnia 
wydania zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.

§ 9. 1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego Zespołu, w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego.

2. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Zespołu 
oraz sekretarza, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
2/3 składu osobowego.

§ 10. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe - 
wiceprzewodniczący, wskazując termin, miejsce i cel posiedzenia, o czym powiadamia członków 
Zespołu drogą pisemną lub mailową najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego członkowie Zespołu zostają powiadomieni 
najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenie Zespołu może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jego składu 
osobowego. W tym przypadku przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Zespołu 
w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.

§ 11. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe - wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenie Zespołu może być prowadzone, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego 
członków.

§ 12. Zespół w zakresie swojej pracy podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii.
§ 13. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę posiedzenia;
2) listę obecności;
3) porządek posiedzenia;
4) treść podjętych uchwał, wniosków, opinii;
5) istotne elementy wypowiedzi dyskutantów;
6) podpisy przewodniczącego i sekretarza Zespołu;
§ 14. 1. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu jego członek winien usprawiedliwić 
swą nieobecność przed posiedzeniem, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - do dnia 
następnego posiedzenia.

§ 15. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
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2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

§ 16. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezydentowi Miasta Zduńska Wola roczne 
sprawozdanie z działalności Zespołu. 
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