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UCHWAŁA NR XLIV/450/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 3 listopada 2010 r.

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

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z zastrzeżeniem ust.2, Burmistrz powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej 
Zespołem, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), wskazanych 
w porozumieniach zawartych przez Burmistrza z tymi podmiotami. 

2. W przypadku nieobecności głównego przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w pracach 
Zespołu udział bierze zastępca przedstawiciela podmiotu, wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust.1 

§ 2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego Burmistrz 
Grodkowa. 

2. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący lub jego zastępca. 

3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb i zgłoszeń osób lub rodzin 
wykazujących potrzebę wsparcia, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

4. Przewodniczący prowadzi posiedzenia, jest odpowiedzialny za porządek posiedzenia, ocenę podjętych 
działań, podział zadań bieżących oraz ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół i listę obecności. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski


