
UCHWAŁA NR XLVI/238/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 28 grudnia 2017 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 (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 §1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 §2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

            Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Konieczność powoływania i określania 

warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego wynika z w/w ustawy.  

 Prokurator Rejonowy w Koninie pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. zaskarżył 

przedmiotową uchwałę nr XIII/46/2011 z 5 września 2011 r. w całości i wniósł  

o stwierdzenie jej nieważności zarzucając istotne naruszenie prawa, w szczególności 

przepisów art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 2 

ust. 1. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawych (Dz. U z 2016 r. poz. 296) i art. 88 ust 1 

Konstytucji RP poprzez bezzasadne zaniechanie opublikowania tej uchwały, stanowiącej akt 

prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co spowodowało, że nie wiąże 

ona adresatów utworzonych w niej norm prawnych i nie wywołuje skutku prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XLVI/238/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 grudnia 2017 r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Golina oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania 

 

 §1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Golina, zwanego dalej 

Zespołem, są powołani i odwoływani zarządzeniem Burmistrza Goliny spośród osób 

wskazanych w uprzednio zawartych porozumieniach, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze 

zm.). 

 §2. 1. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

2. W przypadku zmian składu, Zespół uzupełniany jest nowymi członkami z instytucji,  

z którymi zawarte zostały porozumienia. 

 §3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Goliny. 

 §4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu członkowie wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i jego zastępcę. 

 §5. Zespół Interdyscyplinarny powiadamia Burmistrza Goliny o wyborze 

przewodniczącego. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

1. uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 4 członków zespołu, 

2. pisemnej rezygnacji przewodniczącego, 

3. uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza Goliny. 

 §6. Burmistrz Goliny może odwołać członka Zespołu w następujących sytuacjach: 

1. pisemnej rezygnacji członka, 

2. na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, 

3. na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole. 

 §7. 1. Przewodniczący w szczególności: 

- organizuje pracę Zespołu, 

- kieruje jego pracami, 

- reprezentuje Zespół na zewnątrz, 

- zwołuje posiedzenia Zespołu. 

2. Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami zespołu kieruje zastępca 

przewodniczącego Zespołu. 

3. Przewodniczący w ramach realizacji zadań podlega Burmistrzowi Goliny. 



 §8. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć i nadzorować grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie  

w indywidualnych przypadkach. 

 §9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 §10. 1. Członkowie Zespołu na podstawie pisemnego oświadczenia o zachowaniu 

poufności są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie powzięte informacje i dane 

związane z realizacją powierzonych zadań.  

2. W swojej pracy członkowie Zespołu winni kierować się przede wszystkim doborem osób 

korzystających z pomocy Zespołu i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy 

podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy Zespołu oraz 

rodzaju udzielonego im wsparcia. 

 


