
UCHWAŁA NR XIII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 
446) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015, 
poz.1390) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny w drodze zarządzenia spośród kandydatów zgłoszonych 
przez podmioty, o których mowa w art.9a ust.3- 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Odwołanie członków zespołu następuje w tym samym trybie.

§ 2. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Regulamin Zespołu 
Interdyscyplinarnego :

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

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

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami),

3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami).

§ 2. Zasadniczym celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno – 
edukacyjnych.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w ustawach, o których mowa w § 1 w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także w 
programach celowych pomocy społecznej i innych uchwalonych na poziomie lokalnym oraz rządowym.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

§ 4. 1. Podczas pierwszego posiedzenia Zespół wybiera spośród członków Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zastępca 
Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być wybierani podczas kolejnych posiedzeń.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, 
Zastępcy Przewodniczącego albo na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

3. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Zespołu.

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

5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium, w którego skład wchodzą: 
Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.

6. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokoły, które wraz z listami obecności stanowią 
dokumentację pracy Zespołu.

7. Członkowie Zespołu mogą wnosić uwagi do protokołów posiedzeń.

8. Protokół z posiedzenia podpisuje prowadzący obrady i protokolant.
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§ 5. Miejscem spotkań Zespołu jest siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Pleszewie lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie.

§ 6. 1. Zespół może prowadzić prace w grupach roboczych.

2. Pracami grupy roboczej kieruje osoba wyznaczona przez powołującego grupę.

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pleszewie.

§ 8. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści: „Zespół Interdyscyplinarny, ul. Targowa 1, 
63-300 Pleszew”.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr  VI/49/2011  Rady Miejskiej w Pleszewie  z  dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania zmienioną  uchwałą  Nr  VI/60/2015   Rady Miejskiej  w Pleszewie  z dnia 25 
czerwca  2015 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/156/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia12 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016r., poz. 446 ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W myśl art. 9a ust. 15 ustawy

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

gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Szczegółowe warunki

funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określone zostały w Regulaminie Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia zastrzeżenia objęte skrgą Prokuratury Okręgowej w

Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 kwietnia 2016 r. na Uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie z

dnia 7 kwietnia 2011 r. Nr VI/49/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zminioną Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr VI/60/2015.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.

Id: C1888D24-0256-4391-AB9A-CCEB68E7C129. Podpisany Strona 1




