
UCHWAŁA NR XVII/81/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

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

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania. 

§ 2. 1. Zespół jest powoływany w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie spośród 
przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji w trybie określonym niniejszą uchwałą. 

2.  Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie, 
a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostali do prac Zespołu.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu specjaliści w dziedzinie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4. 1. Odwołania członka Zespołu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w trybie właściwym dla 
powołania członka Zespołu. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie może odwołać członków Zespołu w każdym czasie, w szczególności: 

1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu, 

2) na wniosek instytucji, podmiotu lub organizacji, której członek jest przedstawicielem, 

3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu

3.  Członkostwo w Zespole ustaje na skutek śmierci członka Zespołu

§ 5. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu. 

2.  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu 

3.  Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym. 

4.  Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy składu Zespołu. 

5.  Z przebiegu głosowania sporządza się protokół. 

6.  Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium 
Zespołu, postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu. 

2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

3.  Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu. 

4.  Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia. 

5.  Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, 
w godzinach jego urzędowania. 
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2.  Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzony zostanie protokół zawierający: listę obecności, tematykę 
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 

3.  Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzylesiu.

§ 8. 1. Decyzje Zespołu podejmowane są na posiedzeniach w formie uchwał i wniosków. 

2.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 
połowy składu Zespołu. 

3.  Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu i dołącza do protokołów posiedzeń, na których zostały podjęte. 

4.  Zespół opracowuje Regulamin Prac Zespołu określający organizację pracy, procedury dokumentowania 
podejmowanych działań oraz zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup roboczych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie 
Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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