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UCHWAŁA NR V/22/11 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania  

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180 poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez 

organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.  

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

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

§ 2. 1.Wójt Gminy Santok zawiadamia pisemnie instytucje i organizacje wymienione w art. 9a ust. 1 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym w liczbie, o której mowa w § 3.  

2. Instytucje i organizacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają swoich 

przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na pracę 

w Zespole.  

3. Wójt Gminy Santok zawiera porozumienie z osobą kierującą daną instytucją, która deleguje przedstawiciela 

do prac w Zespole.  

§ 3. Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy Santok, a w szczególności:  

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku - minimum 1 przedstawiciel,  

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - minimum 1 przedstawiciel,  

3) II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. - minimum 1 przedstawiciel,  

4) Jednostek oświatowych - minimum 4 przedstawicieli po jednym z każdej jednostki edukacyjnej,  

5) Lekarza rodzinnego - minimum 1 przedstawiciel,  

6) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. - minimum 

1 przedstawiciel.  

§ 4. Wójt Gminy spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje Zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny 

w składzie minimum 8 osób.  

§ 5. Członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym:  

1) Przewodniczącego Zespołu,  

2) Zastępcę Przewodniczącego,  

3) Sekretarza Zespołu.  

§ 6. 1. Zespół Interdyscyplinarny powiadamia Wójta Gminy Santok o wyborze Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:  

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego,  

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,  
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3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy.  

§ 7. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego w następujących sytuacjach:  

1) pisemnej rezygnacji członka,  

2) na wniosek instytucji lub organizacji, która go delegowała,  

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.  

§ 8. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie Zespołu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.  

Rozdział 3. 
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. 1. Zespół Interdyscyplinarny pracuje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 5 członków Zespołu z tym, że 

pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Santok.  

3. Z każdego posiedzenia sporządzony jest protokół.  

4. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu 

Zespołu.  

5. Zespół podejmie decyzje w postaci uchwał, stanowisk, opinii.  

6. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.  

7. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący.  

§ 10. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy 

rocznych sprawozdań z pracy Zespołu.  

§ 11. Szczegółowy zakres prac Zespołu określony zostanie w regulaminie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Santok.  

§ 12. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku.  

§ 13. 1.W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach Zespołu Interdyscyplinarnego może tworzyć Grupy Robocze.  

2. Prace w ramach Grup Roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub 

wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.  

3. Powołanie Grupy Roboczej przez Zespół następuje w głosowaniu jawnym, na wniosek Przewodniczącego 

lub 5 członków Zespołu.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Honorata Brzytwa 



Id: DSPHK-ZNFSL-LTWFH-TQOQA-AUCBB. Podpisany Strona 1 

 

 

Uzasadnienie  

Z dniem 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która 

nakłada na gminy m. in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Uchwała określa tryb i sposób 

powołania oraz odwołania członków zespołu oraz warunki funkcjonowania zespołu. Zespół realizuje działania 

określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  


