
UCHWAŁA  Nr XLIV/200/18 

RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 29 czerwca 2018 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994; zm. poz. 1000) oraz 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) Rada Gminy Siemkowice, uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2.1. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany w dalszej części 

uchwały Zespołem Interdyscyplinarnym powołuje Wójt Gminy Siemkowice w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1390), zwanej dalej 

Ustawą. 

3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 

Siemkowice, a podmiotami których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

§ 3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące 

instytucjami/jednostkami. 

§ 4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustalany zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 5. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności w Zespole członkowie składają przed Wójtem Gminy 

Siemkowice oświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 3 Ustawy. 

§ 6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy robocze mogą przetwarzać dane osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym 

ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań 

określonych tą ustawą. 

§ 7. Wójt Gminy Siemkowice odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1) w przypadku śmierci członka; 

2) na pisemny wniosek członka; 

3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem; 

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych 

w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

§ 8.1. Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza Wójt Gminy Siemkowice w terminie 30 dni 

od daty zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 2 ust 3. 



3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów . 

4. Na wniosek przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia wybierany jest zastępca przewodniczącego 

oraz sekretarz Zespołu. 

§ 9.1. Posiedzenie Zespołu oraz grup roboczych zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy wskazując 

termin, miejsce oraz cel posiedzenia o czym powiadamia pisemnie członków zespołu, nie później niż 3 dni przed 

terminem posiedzenia. 

2. Posiedzenie Zespołu odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

3. Z posiedzenia Zespołu sporządzony jest protokół, zawierający szczegółowe informacje o składzie Zespołu 

uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia i podjętych uchwałach lub ustaleniach. 

§ 10.1. Zespół może powołać grupy robocze na zasadach określonych ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. 

2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego z pośród członków zespołu 

interdyscyplinarnego, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych 

przypadkach. 

3. Grupy robocze składają informację zespołowi o wynikach swojej pracy. 

§ 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa Wójtowi Gminy Siemkowice sprawozdanie z pracy 

Zespołu, w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. 

§ 12. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siemkowicach do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego 

informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji 

niezbędnych do jego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu. 

§ 13. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siemkowicach oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

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

Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń  

 

 


