DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 9 września 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 6326

Data: 2019-09-09 15:09:57

UCHWAŁA NR XIII.106.2019
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie, zwanego dalej Zespołem,
powołuje Wójt Gminy Czernichów spośród przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Przedstawiciele poszczególnych instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych mających wejść
w skład Zespołu zostają wskazani imiennie przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na
pisemne wezwanie Wójta Gminy Czernichów do wytypowania ich przedstawicieli do pracy w Zespole.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 2. 1. Odwołanie członka Zespołu następuje w trybie właściwym do jego powołania w następujących
sytuacjach:
1) na jego pisemny wniosek;
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) w przypadku ustania zatrudnienia w podmiocie, który reprezentował członek Zespołu;
4) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu.
2. W miejsce osoby odwołanej Wójt powołuje w skład Zespołu innego przedstawiciela tego samego
podmiotu, wskazanego w trybie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Czernichów w terminie 30 dni od daty zawarcia
przez niego porozumień z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest przewodniczący Zespołu.
3. Na wniosek przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia Zespołu spośród jego członków
wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia albo w trakcie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, wskazując
termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu na piśmie lub w inny
skuteczny i wcześniej uzgodniony sposób, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
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5. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w sposób planowy zgodnie z przyjętym przez Zespół rocznym
harmonogramem posiedzeń Zespołu, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
6. Posiedzenie Zespołu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa jego członków.
7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o członkach
Zespołu uczestniczących w posiedzeniu (lista obecności), opis przebiegu posiedzenia oraz przyjęte uchwały.
8. Zespół podejmuje uchwały oraz dokonuje wyborów, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
§ 4. Grupy robocze powoływane są przez przewodniczącego Zespołu, zastępcę przewodniczącego lub
sekretarza Zespołu, który określa liczebność oraz skład grupy roboczej w zależności od potrzeb
indywidualnego przypadku.
§ 5. Szczegółowy tryb prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
i sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół
i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Czernichów w drodze zarządzenia.
§ 6. Przewodniczący Zespołu przedkłada Wójtowi Gminy Czernichów sprawozdanie z pracy Zespołu
w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
§ 7. 1. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych
lub zawodowych.
2. Siedziba Zespołu mieści się w Urzędzie Gminy Czernichów.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną
w Czernichowie
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§ 8. Traci moc uchwała Nr II/5/10 z Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

