
UCHWAŁA NR XVIII/221/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), Rada Miasta w Sandomierzu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIV/466/2010 Rady Miasta 
Sandomierz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/221/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Rozdział 1. 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 1.  

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Burmistrz powołuje 
w drodze zarządzenia spośród osób zgłoszonych przez uprawnione podmioty, o których mowa 
w art. 9a ust. 3 - ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Burmistrz w drodze Zarządzenia odwołuje członka Zespołu: 

1) na jego wniosek, 

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu. 

 
 

Rozdział 2. 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu. 

§ 2.  

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Sandomierza w terminie 30 dni od 
dnia powołania Zespołu. 

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

3. Na wniosek przewodniczącego spośród członków Zespołu, wybierani są zastępca 
przewodniczącego oraz sekretarz. 

4. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności zastępca. 
O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Zespołu pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub 
telefonicznie, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

6. W przypadku powtarzającej się nieobecności członka Zespołu na posiedzeniach lub grupach 
roboczych, przewodniczący może pisemnie poinformować podmiot którego przedstawicielem jest 
członek Zespołu oraz Burmistrza Miasta Sandomierza o nieusprawiedliwionych absencjach członka. 

7. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający opis przebiegu posiedzenia oraz listę 
obecności. 

8. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

9. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze do rozwiązywania problemów 
w indywidualnych przypadkach, ustalając skład i liczebność grupy w zależności od potrzeb. 
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10. Członkowie grupy roboczej nie rzadziej niż raz w miesiącu przekazują w formie pisemnej  
Przewodniczącemu Zespołu informacje o podjętych działaniach w rodzinie. 

11. Z każdego  posiedzenia grupy roboczej sporządzany jest protokół oraz lista obecności. 

12. Posiedzenia Zespołu oraz powołanych Grup roboczych mogą odbywać się  w siedzibie  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu jak również w siedzibie innych instytucji, których 
przedstawiciele uczestniczą w pracach Zespołu. 

13. Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi Miasta Sandomierza sprawozdanie z pracy 
Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 218) do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
W oparciu o art. 9a ust.15 ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.

Uchwałą Nr LIV/466/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. określono tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w trakcie
dotychczasowej działalności zespołu zasadnym jest przyjęcie nowej uchwały. Rozwiązania zawarte
w niniejszej uchwale pozwolą usprawnić pracę zespołu, zwiększyć skuteczność podejmowanych
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dostosować funkcjonowanie zespołu
do aktualnych wytycznych.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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