
UCHWAŁA NR LIV/573/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 sierpnia 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego (dalej zwanego "Zespołem") oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania. 

§ 2. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata, przy czym członkowstwo w kolejnych kadencjach może 
być powtarzane.

2. Członków Zespolu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w drodze 
zarządzenia.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów oraz osoby, o których mowa 
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

4. Członkowstwo w Zespole ustaje w sytuacji:
1) ustania kadencji Zespołu;
2) zgonu członka Zespołu;
3) odwołania przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz członka Zespołu, które może 

nastąpić:
a) z własnej inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,
b) na wniosek przewodniczącego Zespołu,
c) na wniosek członka Zespołu,
d) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.
5. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka 

Zespołu chyba, że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.
6. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz członka Zespołu. Uzupełnienie składu Zespołu 
winno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty ustania członkowstwa.

§ 3. 1. Datę pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
w drodze zarządzenia.

2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór przewodniczącego Zespołu 
i jego zastępcy. O wyborze przewodniczącego Zespołu i jego zastępcy zostaje pisemnie 
powiadomiony Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
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3. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący Zespołu. W razie nieobecności 
przewodniczącego Zespołu zwołanie oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu, jak również 
wykonywanie innych obowiązków przewodniczącego Zespołu należy do jego zastępcy lub 
innego wskazanego przez przewodniczącego Zespołu członka Zespołu.

4. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają sie w obecności co najmniej 50 % 
członków Zespołu.

5. Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia. Członkowie Zespołu mogą 
zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem posiedzenia.

6. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w trybie uchwały z wyjątkiem kwestii organizacyjnych 
lub proceduralnych, które są przyjmowane w formie adnotacji zawartych w protokole 
posiedzenia. Odnotowanie sprawy do protokołu zarzadza przewodniczący Zespołu. Uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów przesądza głos 
przewodniczącego Zespołu. Uchwałę podpisuje przewodniczący Zespołu.

7. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. Protokół sporządza sekretarz 
posiedzenia wybierany na początku każdego posiedzenia Zespołu.

8. Protokół z posiedzenia Zespołu powinien zawierać w szczególności:
1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia Zespołu;
2) imiona i nazwiska członków Zespołu obecnych na posiedzeniu Zespołu;
3) imiona i nazwiska osób zabierających głos i referentów spraw;
4) podjęte uchwały i stanowiska w sprawach będących przedmiotem posiedzenia Zespołu.

9. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz. Z posiedzenia Zespołu 
sporzadza się listę obecności.

10. Grupy robocze utworzone przez Zespół podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich 
zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy 
jej członkowie.

11. Uczestnictwo członków Zespołu w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. W razie 
niemożności uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu, członek Zespołu jest zobowiązany do 
poinformowania przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających 
wykonywanie jego obowiązków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXIV/405/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 
2010 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań gminy należy w szczególności

tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie

zespołów interdyscyplinarnych. Na podstawie art. 9a ust. 15 w/w ustawy Rada Gminy

winna określić w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rada

Miejska w Swarzędzu niniejszą uchwałą czyni zadość delegacji ustawowej, uchwalając

niezbędne przepisy określające tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego oraz regulujące szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Podjęcie niniejszej uchwały, której treść dostosowano do aktualnego stanu

prawnego, skutkuje koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały Nr

LXIV/405/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu i

sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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