
Uchwała Nr 11/V/11
Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 25 lutego 2011r.

W  sprawie:   trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  we  Wleniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

          Na podstawie  art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami), Rada  Miasta  i  Gminy Wleń 
uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we 
Wleniu  oraz  szczegółowe  warunki  jego  funkcjonowania,  których  treść  stanowi  załącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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                                                                                                     Załącznik do Uchwały
                                                                                     Nr 11/V/11

Tryb i sposób powoływania i  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki

jego funkcjonowania.

Rozdział  I
Tryb  powoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1.W  skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wchodzi  po  jednym   przedstawicielu  następujących 
instytucji,  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  wskazanym  imiennie   przez  osoby 
uprawnione do reprezentacji jednostek i instytucji: 

   a/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   b/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
   c/ Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   d/ KPP Lwówek Śląski Rewir Dzielnicowych
   e/ Zespołu Szkół im.Św. Jadwigii Śląskiej 
   f/ Sądu Rejonowego, Zawodowy Kurator Sądowy
   g/Parafii Rzymsko-Katolickiej.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu , specjaliści 

w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem 

Miasta i Gminy Wleń, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
4.  Skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego  zostanie  powołany  Zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  i 

Gminy Wleń.
5.  Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest  Przewodniczący Zespołu i  jego Zastępca 

spośród jego członków, większością głosów , w głosowaniu jawnym. 

Rozdział  II
Tryb odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wleń  odwołuje  członka  Zespołu  przed  upływem  kadencji  w 
przypadku:

    a/ na umotywowany wniosek członka,
    b/ na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
    c/ w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem,
    d/ utraty pracy,
    e/ braku wywiązywania się z obowiązków,
    f/ długotrwałej choroby.
2.  Uzupełnienie  składu Zespołu  odbywa się  w trybie  i  na  zasadach właściwych dla  powołania 

członka Zespołu, w terminie 30 dni od dnia odwołania.
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Rozdział  III
Szczegółowe warunki funkcjonowania  Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.
2.Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, na którym członkowie 

Zespołu  Interdyscyplinarnego  składają  Burmistrzowi  MiG  oświadczenie  o  zachowaniu 
poufności  informacji  i  danych,  o  których  mowa  w art.9c  ust.  3  ustawy o  przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

3.Szczegółowy zakres prac Zespołu zostanie określony w regulaminie opracowanym przez Zespół i 
zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w drodze zarządzenia.

4. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
5. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Wleniu.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z 

członków w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7.Posiedzenia  Zespołu  odbywać  się  będą  w  siedzibie  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej   we  Wleniu,  w  godzinach  jego  urzędowania.  Z  każdego  posiedzenia  Zespołu 
sporządzony  zostanie  protokół  zawierający:  listę  obecności,  tematykę  omawianych  spraw 
ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe.
9.Przewodniczący  Zespołu  składa  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Wleń  sprawozdanie  z  pracy 

Zespołu , w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.


