
UCHWAŁA NR XLI/283/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia 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 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 2015 r., poz. 1390), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r.

Poz. 7826



Załącznik do uchwały Nr XLI/283/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 31 lipca 2018 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania.

§ 1. 

Zespół interdyscyplinarny zwany dalej Zespołem, zostaje powołany w celu realizacji zadań określonych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

§ 2. 

1. Powołanie Zespołu odbywa się z inicjatywy Burmistrza Kałuszyna.

2. Burmistrz  Kałuszyna  powołuje członków Zespołu w drodze zarządzenia w terminie 30 dni od daty 
otrzymania od podmiotów, z którymi zawarto porozumienie, wszystkich kandydatów na członków Zespołu.

3. O fakcie powołania do składu Zespołu Burmistrz Kałuszyna zawiadamia członków Zespołu poprzez 
doręczenie im zarządzenia o powołaniu.

§ 3. 

1. Burmistrz Kałuszyna  może odwołać członka Zespołu:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek członka Zespołu,

3) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

4) na wniosek przewodniczącego Zespołu.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje w formie zarządzenia Burmistrza Kałuszyna  w terminie 14 dni 
o daty złożenia wniosku o odwołania.

3. W celu uzupełnienia składu Zespołu Burmistrz Kałuszyna, w terminie 30 dni od dnia odwołania członka 
Zespołu zwraca się z wnioskiem o wskazanie nowego kandydata w miejsce odwołanego członka Zespołu.

4. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego załącznika.

§ 4. 

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Kałuszyna w terminie 30 dni od dnia jego powołania.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu składają Burmistrzowi Kałuszyna  oświadczenie, 
o którym mowa w art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o zachowaniu poufności wszelkich 
informacji i danych, które uzyskali przy wykonywaniu zadań Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na wniosek przewodniczącego, wybiera się zastępcę 
przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów.

5. Kolejne posiedzenie Zespołu odbywają się w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zespołu.

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego 
członków.
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§ 5. 

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

2) z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu zwołuje posiedzenia,

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

4) tworzy grupy robocze z własnej inicjatywy  lub na wniosek członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go jego zastępca.

3. Odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza następuje na wniosek osoby 
pełniącej funkcję lub co najmniej połowy składu Zespołu w takim samym trybie w jakim następuje ich 
powołanie.

§ 6. 

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego 
nieobecności jego zastępca.
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