
 

chwała Nr IX/53/11 
ady Gminy Kłodawa 
 dnia 8 czerwca 2011 

 

 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz  art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:  

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

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 2.1 Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „ Zespołem” powołuje Wójt Gminy Kłodawa w 
drodze zarządzenia.   

2.W skład Zespołu wchodzi po jednym  przedstawicielu  następujących instytucji , organizacji 
i jednostek organizacyjnych działających na terenie Kłodawy: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Kłodawie 

3) Punktu Konsultacyjnego Policji w Kłodawie 

4) służby zdrowia 

5) oświaty 

6) innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

§ 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez swoich 
pracodawców i oddelegowani do prac Zespołu Interdyscyplinarnego. 
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy 
Kłodawa. 
3) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany Zarządzeniem Wójta Gminy 
Kłodawa w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie 
zasady poufności danych i informacji uzyskanych w ramach pracy w Zespole 
Interdyscyplinarnym. 
4) Wójt Gminy Kłodawa odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 
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• na jego wniosek; 
• na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 
• na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 
• w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

Tryb powoływania i odwoływania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

§ 4.1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 
spotkaniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony na okres 3 lat. 
3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie 
powiadomiony Wójt Gminy Kłodawa. 
4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 
1) uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego zwykłą 
większością głosów; 

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego 
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Kłodawa  
5. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 
przewodniczącego zgodnie z zapisami pkt. 1. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 5.1 Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

2.  Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kłodawa w terminie 30 dni od daty 
zawarcia Porozumień. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego 
członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, wskazując termin, 
miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później 
niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 
liczby członków Zespołu. 

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 
połowa jego członków. 

7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o 
składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte 
uchwały lub ustalenia. 

8. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przekładania Wójtowi Gminy Kłodawa  
sprawozdań z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego 
sprawozdanie dotyczy. 



9. Jawności posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów 
ustawowych. 

10. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

11. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kłodawie.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 Andrzej Legan 

 


