
UCHWAŁA NR XIII/96/19
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie  Kiełczygłów  oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r.,  poz. 506, poz. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z 2019 r. poz.730), Rada Gminy 
Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Traci moc uchwała:

- Nr XII/93/19 z dnia 26 listopada 2019 roku  w sprawie trybu i sposobu powoływania   i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/96/19

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie  Kiełczygłów

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, zwanego w dalszej części „Zespołem” jest: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych.

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

§ 2. 1.  Wójt Gminy Kiełczygłów występuje w formie pisemnej do podmiotów określonych 
w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie o wytypowanie przedstawicieli 
na członków Zespołu.

2. Powołanie Zespołu następuje w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów.

§ 3. 1. Wójt Gminy Kiełczygłów może przed upływem kadencji odwołać członka Zespołu w przypadku:

1) na pisemny wniosek członka Zespołu;

2) w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, z której został delegowany;

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

2. W miejsce odwołanego członka Wójt Gminy Kiełczygłów powołuje nowego członka wskazanego przez 
podmiot, którego odwołany członek był przedstawicielem.

                                                           Rozdział 3.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w gminie Kiełczygłów

§ 4. 1.  Kadencja  Zespołu trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Zespół pełni swoje funkcje do czasu powołania Zespołu w nowym składzie.

§ 5. 1.  Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt Gminy Kiełczygłów w ciągu 30 dni od dnia wydania 
zarządzenia w sprawie powołania Zespołu.

2. Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na czas kadencji Zespołu.

4. O wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt 
Gminy Kiełczygłów.

5. Przewodniczący może zostać odwołany na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

6. Odwołanie Przewodniczącego następuje w trybie właściwym dla ich powołania.

7. Złożenie przez Przewodniczącego rezygnacji z funkcji skutkuje wygaśnięciem Funkcji 
Przewodniczącego.

8. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego.
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§ 6. 1. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Zespołu przekazywane są członkom w jednej 
z form: osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

3. Z posiedzeń 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.

§ 7. 1.  Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Kiełczygłów.

§ 8. Przewodniczący Zespołu do 30 czerwca każdego roku składa Wójtowi Gminy Kiełczygłów 
sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i efektywności pracy.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/96/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kiełczygłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (dz. U z 2015 r., poz. 1390) na gminy nałożono obowiązek tworzenia zespołów
interdyscyplinarnych.

Głównym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb,
jednostek organizacyjnych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Ustawodawca delegował upoważnienie dla rady gminy określające w formie uchwały, tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w trakcie siedmioletniej działalności zespołu, jak też
uwzględniając nowelizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, który jest realizowany przez zespół, zasadnym jest zaktualizowanie zapisów uchwały
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Rozwiązania zawarte w niniejszej uchwale pozwolą
usprawnić pracę zespołu, zwiększyć skuteczność działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz dostosować funkcjonowanie zespołu do wytycznych i zaleceń.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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