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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

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

funkcjonowania 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZNIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE W GŁOGÓWKU 
ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA 

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku, 
dalej zwanego Zespołem Interdyscyplinarnym, powołuje i odwołuje Burmistrz Głogówka w drodze 
zarządzenia. 

2. Burmistrz Głogówka powołuje członków Zespołu Interdyscyplinarnego spośród przedstawicieli 
instytucji, podmiotów i organizacji określonych w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249, dalej zwanej Ustawą). 

3. Uzupełnienie składu Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w trybie i na zasadach właściwych dla 
powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4. Oświadczenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, o których mowa w art. 9c ust. 3 Ustawy, 
składane są w formie pisemnej. 

§ 2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

1. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany 
dalej Przewodniczącym. 

2. Przewodniczący wybierany jest w trybie i na zasadach określonych w art. 9a ust. 6 Ustawy, 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący odwoływany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, na podstawie 
pisemnego i uzasadnionego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Burmistrza 
Głogówka. 

4. W przypadku odwołania lub rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego z pełnionej funkcji, nowy 
Przewodniczący wybierany jest zgodnie z ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, czynności w jego imieniu dokonuje Zastępca 
Przewodniczącego. 

6. Zespół Interdyscyplinarny zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Głogówka corocznych 
sprawozdań z prac Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego 
sprawozdanie dotyczy. 

§ 3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili wyboru 
Przewodniczącego Burmistrz Głogówka lub członek Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczony przez 
Burmistrza Głogówka. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego jego członkowie wybierają spośród siebie 
Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący zgodnie z art. 9a ust. 7 
Ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4. Zwołując posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący zawiadamia członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w sposób zwyczajowo przyjęty, wskazując termin i miejsce posiedzenia. 
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5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Sekretarz 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 

6. Uchwały Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, niezależnie od liczby członków biorących udział w pracach Zespołu. W przypadku równej ilości 
głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego osoby spoza jego 
składu, bez prawa do głosowania. 

8. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. liczby 
spraw skierowanych do pracy w grupach roboczych, składu osobowego poszczególnych grup, efektów pracy 
grup. W oparciu o zebrane dane Przewodniczący dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie 
potrzeby, proponuje niezbędne korekty. 

9. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego wykonywanie 
określonych prac, niezbędnych dla realizacji zadań przez Zespół. 

10. W ramach realizacji zadań ustawowych Zespół Interdyscyplinarny może współpracować z gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi Gminy Głogówek oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z postanowieniami art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (ust. 1). Zespół interdyscyplinarny powołuje 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta (ust. 2). W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą (między 
innymi) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych (ust. 3). Rada 
gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (ust. 15). 

Uchwałą Nr VI/46/2011 z 28 kwietnia 2011 roku Rada Miejska w Głogówku ustaliła tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania. 

Na skutek upływu przeszło dziesięciu lat, w doktrynie jak również w orzecznictwie sądów 
administracyjnych wypracowano zasady tworzenia aktów prawa miejscowego określających tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zasady ich funkcjonowania. 
Ponadto w ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku 
– dotyczących realizacji zadań Gminy Głogówek wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), obejmujących między innymi kwestie 
utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego – stwierdzono szereg nieprawidłowości w zapisach 
uchwały Nr VI/46/2011 z 28 kwietnia 2011 roku oraz Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
i zalecono ich dostosowanie do obowiązujących przepisów. 

Wobec powyższego zasadna stała się aktualizacja uchwały Rady Miejskiej w Głogówku regulującej tryb 
i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania, w tym poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego zapisów sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami i ugruntowanym stanowiskiem sądów administracyjnych. 

Dlatego też, podjęcie przez Radę Miejską w Głogówku uchwały w powyższym zakresie, jest w pełnym 
zakresie uzasadnione. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 71CE688A-C940-49E3-BD3C-1AA7F1AFA6C0. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 6

	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 9
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 10


	Uzasadnienie



