
UCHWAŁA NR  XXXIX/232/2018
RADY  MIEJSKIEJ w POGORZELI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania

    Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.
15  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie
(Dz.U. z 2015r., poz. 1390) Rada Miejska w Pogorzeli, uchwala, co następuje:

  § 1.  Uchwała  określa tryb i  sposób powoływania  i  odwoływania  członków
Zespołu  interdyscyplinarnego  w  Pogorzeli,  zwanego  dalej  "Zespołem"  oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

  §  2. 1.  Celem  funkcjonowania  Zespołu  jest  zwiększenie  skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz
inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych.
2.  Zespół  realizuje  zadania  określone  w  obowiązujących  przepisach  prawa  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, a także w programach celowych pomocy społecznej.

  §  3.  1.  Członków  Zespołu   powołuje  i  odwołuje  Burmistrz  Pogorzeli,  
w formie   zarządzenia.
2.  Podmioty,  których  przedstawiciele  mają  wchodzić  w  skład  Zespołu
obowiązane  są do imiennego wskazania  kandydata lub kandydatów Zespołu  
z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Burmistrza Pogorzeli.
3. Członkowie Zespołu  powołani są na czas nieokreślony.
4. Wskazanie przedstawiciela podmiotów winno nastąpić w terminie 1 miesiąca
od dnia otrzymania  wniosku, o którym,  mowa w ust. 2.

  § 4.  1. Burmistrz Pogorzeli. odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym
do jego powołania.
2. Odwołanie członka Zespołu następuje w następujących przypadkach:
1)na umotywowany wniosek członka Zespołu,
2)na wniosek podmiotu, którego członek  jest przedstawicielem,



3)na uzasadniony pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.

3.  Wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.  2  podlega  rozpoznaniu  w  terminie  2
miesięcy od jego zgłoszenia  po uprzednim wskazaniu osoby mającej zastąpić
odwoływanego członka Zespołu.
4.  Burmistrz  Pogorzeli.  jest  związany  wnioskiem  złożonym  przez  członka
Zespołu lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.
5. W przypadku śmierci członka Zespołu uzupełnienie jego składu następuje  
w  terminie  określonym w ust.  3  po  uprzednim wskazaniu   osoby   mającej
zastąpić odwoływanego członka zespołu.

  § 5.  1. Zespół wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zespołu  zwykłą
większością głosów  w obecności co najmniej połowy jego składu w głosowaniu
jawnym.
2. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany przez Zespół w głosowaniu
jawnym  w  obecności  co  najmniej  połowy  jego  składu,  zwykłą  większością
głosów na podstawie:
1)uzasadnionego pisemnego  wniosku członka Zespołu,
2)pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3)uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Pogorzeli.
3.  W przypadku odwołania  Przewodniczącego Zespołu,  wybór jego następcy
winien nastąpić na tym samym posiedzeniu w trybie określonym w ust. 1.
4.  Na  wniosek  Przewodniczącego  Zespołu  powołuje  się  jego  Zastępcę.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

  § 6.  1. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje jego pracami  
w szczególności:
1)ustala termin posiedzeń Zespołu i przewodniczy ich posiedzeniom,
2)zawiadamia członków Zespołu o jego posiedzeniach,
3)ustala porządek obrad Zespołu,
4)zapewnia obsługę protokolarną, w tym celu wskazuje osobę protokolanta,
5)reprezentuje Zespół w stosunku z innymi podmiotami.
2. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego w przypadku
jego nieobecności.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy, obowiązki 
w  zakresie  prowadzenia  posiedzenia  wykonuje  upoważniony  przez
Przewodniczącego członek Zespołu.

  §  7. 1.  Zawiadomienia  o  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Zespołu
przekazywane są członkom na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
posiedzeniem.
2. Za zgodą członka Zespołu zawiadomienie , o którym mowa w ust.1 może 
nastąpić w formie elektronicznej lub telefonicznie.



  § 8. 1. Ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
2.  Z  każdego  posiedzenia  Zespołu  sporządzany  jest  protokół  zawierający  
w szczególności  datę posiedzenia, porządek obrad, listę osób biorących udział 
w posiedzeniu, tematykę omawianych spraw.
3.  Protokół  zostaje odczytany na następnym  posiedzeniu Zespołu i podlega
zatwierdzeniu  przez  członków  Zespołu  w  wyniku  głosowania  jawnego.
Zatwierdzony protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Zespołu oraz
protokolant.
4.  Członkowie  Zespołu mogą zapoznać  się z treścią protokołów po ustaleniu
terminu  z Przewodniczącym Zespołu i wnieść ewentualne uwagi do projektu
protokołu.

 §  9.  Grupa  robocza  może  być  utworzona  na  wniosek  każdego  z  członków
Zespołu.

 § 10. Przewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa  Burmistrzowi
Pogorzeli  sprawozdanie z działalności Zespołu.

 § 11. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli , ul. Rynek nr 1, 63-860 Pogorzela.
2.  Zespół  używa  pieczęci  nagłówkowej  o  następującej  treści:  „Zespół
Interdyscyplinarny w Pogorzeli , ul. Rynek  nr 1, 63-860 Pogorzela , Tel., fax.
65-5734953”.

 § 12. Traci moc uchwała Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30
grudnia  2010  r.  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania
członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Pogorzeli  oraz  szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

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

 



UZASADNIENIE   

UCHWAŁA NR  XXXIX/232/2018
RADY  MIEJSKIEJ w POGORZELI

 z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w  oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania

W związku z tym, że uchwała Nr IV/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie  uchwalenia  trybu i sposobu powoływania  i odwoływania  członków

Zespołu  interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego

funkcjonowania, została zaskarżona przez Prokuratura Rejonowego w Gostyniu,

zasadne  stało  się  przygotowanie  nowej  uchwały  i opublikowanie  jej

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  zgodnie z wykładnią

wyroku  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Poznaniu  z dnia  

26 października 2016 roku - sygn. IV SA/Po464/16 i 24 listopada 2016 roku -

syg.  IV  SA/Po571/16.  Zgodnie  z powyższymi  wyrokami  uchwała  w sprawie

trybu  i sposobu  powoływania  i odwoływania  członków  zespołu

interdyscyplinarnego  stanowi  akt  prawa  miejscowego.  Gdy  w roku

2010 tworzono zespoły interdyscyplinarne i przygotowywano uchwałę, nie było

zapisu  o konieczności  publikowania  tej  uchwały  w Dzienniku  Urzędowym

Województwa.  Dopiero  wyrok  WSA w Poznaniu  orzekł,  iż  uchwała  podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Z uwagi na wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Gostyniu skargę – Rada

Miejska w Pogorzeli uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej uchwały. Wobec

powyższego należało  określić,  w drodze  uchwały,  tryb i sposób powoływania

i odwoływania  członków  zespołu  interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowe

warunki  jego  funkcjonowania,  a przy  okazji  skorzystano  z okazji  by  ją

uszczegółowić  o kwestie,  które  nie znalazły  miejsca  w poprzedniej  uchwale.



Stosownie  do  przepisów  art. 9 a ust. 1 ustawy  z dnia  29 lipca  2005 roku

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1390) Gmina

podejmuje  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie,

w szczególności  w ramach  pracy  w Zespole  Interdyscyplinarnym.  W myśl

art. 9a ust. 15 przywołanej ustawy Rada Miejska określi, w drodze uchwały, tryb

i sposób  powoływania  i odwoływania  członków zespołu interdyscyplinarnego

oraz  szczegółowe  warunki  jego  funkcjonowania.  Zgodnie

z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.  U.  z 2018  roku  poz. 994  z  późn.  zm.)  do  wyłącznej  właściwości  rady

należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji

rady gminy.


