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UCHWAŁA NR III/18/10
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 29 grudnia 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 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje : 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta 
i gminy Wąsosz, uchwala się tryb i sposób powoływania, i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. Tryb powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 

1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "zespołem" powołuje Burmistrz MiastaWąsosza w drodze 
zarządzenia. 

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych 
działających na terenie Gminy Wasosz : 

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu; 

2) Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Wąsoszu; 

3) Komenda Powiatowa Policji w Górze Rewir Dzielnicowych w Wąsoszu ; 

4) jednostek ochrony zdrowia,działających na terenie gminy Wąsosz 

5) jednostek oświatowych, działających na terenie gminy Wąsosz; 

6) kuratorzy 

3. Przedstawiciela instytucji, organizacji lub jednostki organizacyjnej deleguje jej kierownik. 

§ 3. Tryb odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

1. Burmistrz MiastaWąsosza w drodze zarządzenia może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed 
upływem kadencji w następujących przypadkach : 

1) na wniosek członka; 

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym; 

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

1. Kadencja zespołu trwa 4 lata. 

2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Wąsosza. 

3. Przewodniczący zespołu jest wybierany na 4 letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego 
członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu wybierany jest zastępca 
przewodniczacego oraz sekretarz zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

5. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe -zastępca przewodniczącego 
lub sekretarz. 

6. Posiedzenie zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków 
zespołu. 
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7. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

8. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczacy zespołu, a gdy jest to niemożliwe- zastępca 
przewodniczącego lub sekretarz. 

9. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych 
z występowaniem przemocy w rodzinie, delegując do prac osoby ze względu na specyfikę problemu. 

10. Siedziba zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu ul. Krzywa 11. 

11. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 
Wąsosza sprawozdania z pracy zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku , którego 
sprawozdanie dotyczy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wąsosza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

Zdzisław Nicpoń


