
UCHWAŁA NR VIII/57/2019 

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rozdrażew 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala,                           

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 

których treść stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Rozdrażewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 3. Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie na mocy 

niniejszej uchwały, obecni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje 

na dotychczasowych zasadach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy  

                 Wiesław Jankowski 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr VIII/57/2019 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

§ 1. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Rozdrażew w drodze zarządzenia, spośród 

przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów. 

§ 2. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

§ 3. 1. Wójt Gminy Rozdrażew odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) w przypadku rezygnacji członka Zespołu Interdyscyplinarnego, 

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu Interdyscyplinarnego; 

wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

2. Zmiany w składzie osobowym Zespołu dokonywane są w trybie jak dla jego powołania. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez 

jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni inny członek Zespołu 

wskazany przez Przewodniczącego na podstawie pisemnego upoważnienia. Upoważniona osoba 

na czas nieobecności przewodniczącego podejmuje wszystkie zadania i pełni w zastępstwie 

funkcję Przewodniczącego Zespołu. 

3. Przewodniczący Zespołu w szczególności: 

1) ustala przedmiot i termin posiedzeń Zespołu, 

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu, 

3) inicjuje i organizuje prace Zespołu. 

4. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jego 

członków. 

5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu 

i  protokolant. 

6. Zespół podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu 

Zespołu w głosowaniu jawnym. 

7. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych. 



8. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia sytuacji przemocowej, wymagającej podjęcia zintegrowanych działań 

wielokierunkowych, gdy dotychczasowe działania pojedynczej instytucji nie są wystarczające. 

9. Skład grupy roboczej może być powiększony o zaproszonych specjalistów z określonych 

dziedzin 

w sytuacjach tego wymagających. 

10. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy. 

§ 5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Rozdrażew w terminie 30 dni od dnia 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 6. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy 

Rozdrażew do dnia 31 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zespoły interdyscyplinarne jako ciała wspomagające gminy w podejmowaniu działań 

przeciwdziałających przemocy w rodzinie, wprowadziła do ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, ze zm.), ustawa z dnia 10 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. Nr 125 poz. 842). Na mocy art. 9a ust. 15 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie rada gminy winna określić, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. 

 

Uchwałą nr VIII/39/2011 z dn. 11 maja 2011 r. w sprawie Rada Gminy Rozdrażew ustaliła 

tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozdrażewie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

 

Skargę na w/w uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożył 

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, wskazując na konieczność publikacji uchwały 

w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jak również 

powtórzenia regulacji wynikających wprost z ustawy – w § 2 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały 

z 11 maja 2011 r., wnioskowy tryb powoływania zespołu oraz wprowadzenie niedopuszczalnej 

przesłanki odwołania członka zespołu – w § 2 ust. 7 pkt 3 – tj. w przypadku skazania prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

W związku z powyższym proponuje się uchylenie uchwały nr VIII/39/2011 z dn. 11 maja 

2011 r. i ustalenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w sposób określony 

w załączniku do projektowanej uchwały, a tym samym wyeliminowanie wskazanych uchybień. 

 

        Wójt  Gminy  

        Mariusz Dymarski  


