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UCHWAŁA NR XL/188/2010
RADY GMINY W OPATOWCU

z dnia 9 listopada 2010 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 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2010 r.Nr 125, poy.842- oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz..159 ze zmianami u c h w l a się co 
następuje: 

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

§ 2. 1. Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z minimum 10 osób 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący zespołu; 

2) Zastępca przewodniczącego; 

3) Sekretarz zespołu; 

4) Członkowie zespołu. 

3. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele następujących instytucji 
i organizacji działających na terenie Gminy Opatowiec, a w szczególności: 

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu – minimum 1 przedstawiciel; 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowcu – minimum 1 przedstawiciel 

3) Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej – Posterunek w Bejscach – minimum 1 przedstawiciel 

4) Jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Opatowiec – minimum 3 przedstawicieli; 

5) Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej-Ośrodek Zdrowia w Opatowcu – minimum 
1 przedstawiciel 

6) Organizacji pozarządowych – minimum 1 przedstawiciel 

7) Urzędu Gminy Opatowiec – minimum 1 przedstawiciel 

8) Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kazimierzy W – minimum 1 przedstawiciel 

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Opatowiec może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego 
o podmioty, o których mowa w art.9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 

§ 3. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje Wójt Gminy 
w drodze zarządzenia. 

§ 4. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest na okres 4 lat. 

§ 5. 1. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art.9b ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 

2. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego oraz sekretarza zespołu zostaną 
określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy 
Opatowiec w drodze zarządzenia. 

§ 6. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 
Opatowiec a jednostkami delegującymi poszczególnych członków zespołu. 
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§ 7. 1. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Urzędzie Gminy w Opatowcu. 

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatowcu. 

§ 8. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na 4 letnią kadencję na pierwszym 
posiedzeniu zespołu spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Na wniosek przewodniczącego zespołu, podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje się wyboru 
zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza zespołu spośród pozostałych członków zespołu większością 
głosów w głosowaniu jawnym. 

§ 9. 1. Wójt Gminy Opatowiec może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji 
w następujących sytuacjach: 

1) na wniosek członka, 

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym , 

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

2. Tryb odwołania z funkcji przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego zespołu oraz sekretarza 
zespołu określa regulamin organizacyjny zespołu. 

§ 10. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe – 
zastępca przewodniczącego lub sekretarz. 

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej 
połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące. 

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe – zastępca 
przewodniczącego lub sekretarz. 

4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 
zwiazanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 

5. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych, bądź społecznie. 

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiazany jest do przedkładania Wójtowi Gminy 
sprawozdań z pracy zespołu w terminach: 

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne; 

2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Opatowcu 

Andrzej Malec


