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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 10 lutego 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 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2020 poz. 218 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, 

2) szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 

§ 2. Członków zespołu interdyscyplinarnego powołuje i odwołuje Burmistrz Głuchołaz w drodze 
zarządzenia. 

§ 3. 1. Zespół 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 Burmistrz 
Głuchołaz. 

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 następuję 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. Decyzje podjęte przez zespół interdyscyplinarny zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli 
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu zespołu interdyscyplinarnego, w przypadku równej 
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

7. Z każdego posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego sporządzany jest protokół. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LI/434/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r.                      
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE

W myśl zapisu art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.

z 2020 poz.218). gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w

szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Z kolei zapis art. 9a ust. 15 ustawy przywołanej na wstępie niniejszego uzasadnienia stanowi, iż rada gminy

określa w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Opolskiego, po kontroli doraźnej w przedmiocie realizacji zadań gminy

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy dostosować treści i zapisy uchwały

nr LI/434/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. do obowiązujących przepisów

prawa.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały, w celu prawidłowej realizacji zadania

własnego gminy. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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