
Projekt

z dnia  19 września 2018 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR LIV/    /2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno 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 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Wójt Gminy Gniezno pisemnie występuje do podmiotów, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wytypowanie swoich przedstawicieli do pracy 
w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno, zwanym dalej 
Zespołem.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają Wójtowi 
swoich przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na udział 
w pracach Zespołu.

3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a podmiotami, 
o których mowa w ust. 1-2.

§ 3. Członkowie Zespołu są powoływani w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno spośród osób pisemnie 
zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 2.

§ 4. Członków Zespołu odwołuje Wójt Gminy Gniezno w drodze Zarządzenia, z własnej inicjatywy lub na 
umotywowany wniosek:

a) Przewodniczącego Zespołu,

b) podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

c) członka Zespołu.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego 
Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu i Zastępca Przewodniczącego Zespołu wybierani są spośród członków Zespołu 
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 6. 1. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku :

a) któregokolwiek z członków Zespołu,

b) Wójta Gminy Gniezno.

2. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu następuje w trybie właściwym dla jego wyboru, czyli w głosowaniu 
jawnym, w obecności co najmniej połowy jego składu.
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3. Złożenie przez Przewodniczącego pisemnej rezygnacji z funkcji skutkuje wygaśnięciem funkcji i nie 
wymaga podejmowania w tej sprawie uchwały.

4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie 
z zapisami § 5 ust. 3.

5. Zapisy niniejszego paragrafu zawarte w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego.

§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, lub z jego upoważnienia i pod jego nieobecność, 
Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zespołu, wskazując 
termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie, mailem lub telefonicznie członków 
Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Dopuszcza się 
możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w pracę Zespołu.

4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu,

2) opis przebiegu posiedzenia i podjętych rozstrzygnięć,

3) podpis osoby prowadzącej posiedzenie członków Zespołu.

5. Do protokołu z posiedzenia Zespołu załącza się listę obecności.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoby biorące udział w posiedzeniu.

§ 8. 1. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Liczebność grupy roboczej określa Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb indywidualnego 
przypadku.

3. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów, którymi będą się posługiwać w swojej 
pracy określa Przewodniczący na posiedzeniu Zespołu.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, poszerzenia w składzie Zespołu następują w trybie wskazanym dla jego 
powołania.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

3. Ośrodek opracuje wzory dokumentów, którymi posługiwać się będzie w swojej pracy Zespół oraz grupy 
robocze.

4. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści: " Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gniezno, 
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno Tel. 61 424-57-68, fax 61 424-57-51".

§ 10. Przewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 grudnia 2017 r. Prokurator Rejonowy w Gnieźnie złożył do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę nr IX/46/11 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 maja 2011 r. w

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

Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. akt. IV SA/Po 56/18 stwierdzono nieważność

zaskarżonej w/w uchwały w całości, albowiem zapisano w niej, że wchodzi w życie z dniem podjęcia,

zamiast po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

ponieważ stanowi ona akt prawa miejscowego.

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia niniejszej uchwały eliminującej

uchybienia stwierdzone w poprzedniej, dlatego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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