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UCHWAŁA NR IX/107/2019
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) - Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Sękowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sękowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Moroń
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/107/2019
Rady Gminy Sękowa
z dnia 30 września 2019 roku
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Sękowa oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sękowa, zwany dalej Zespołem realizuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 2.
Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sękowej – Sękowa 252.

II. Tryb i sposób powoływania członków Zespołu

§ 3.

1. Członków Zespołu powołuje się spośród przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Wójt Gminy Sękowa w celu powołania Zespołu występuje do instytucji, organizacji i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 o wskazanie kandydatów do Zespołu zakreślając co najmniej
14 dniowy termin zgłoszenia.
3. Po upływie terminu na zgłoszenie kandydatów, Wójt Gminy Sękowa powołuje Zespół w drodze zarządzenia.
4. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 4.
Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Sękowa w terminie 30 dni od daty zawarcia ostatniego
z Porozumień z instytucjami, organizacjami i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 5.
1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) organizowanie i kierowanie pracami Zespołu,
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
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3. Zastępca Przewodniczącego, zastępuje Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności.
4. Sekretarz sporządza protokoły z posiedzeń Zespołu oraz prowadzi pozostałą dokumentację Zespołu.

III. Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu
§ 6.
1. Wójt Gminy Sękowa w drodze zarządzenia odwołuje członka Zespołu w przypadku:
1) rezygnacji z pracy w Zespole złożonej przez członka Zespołu,
2) na pisemny wniosek instytucji, organizacji albo jednostki organizacyjnej, której członek zespołu jest
przedstawicielem.
2. Funkcja Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza ustaje w przypadku
pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz mogą być odwołani w przypadku:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5-ciu członków Zespołu,
2) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Sękowa.
4. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza odbywa się w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
5. Wybór nowego Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza odbywa się na tym
samym posiedzeniu co ich odwołanie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

IV. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
§ 7.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia,
o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia
Zespołu mogą być zwoływane w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.
2. Posiedzenie Zespołu jest prowadzone jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego składu, powołanego
zarządzeniem Wójta Gminy Sękowa.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zwierający w szczególności: listę obecności członków Zespołu,
opis przebiegu posiedzenia oraz przyjęte ustalenia. Protokół oraz inne dokumenty opracowane przez Zespół
podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§ 8.
1. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać do rozpatrzenia sprawy nieobjęte porządkiem posiedzenia. O przyjęciu
sprawy do rozpatrzenia decydują członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
2. Każdy z członków Zespołu ma prawo zgłosić do Przewodniczącego Zespołu wniosek o zwołanie posiedzenia,
określając jego cel. Decyzję o zwołaniu posiedzenia podejmuje Przewodniczący Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby z poza składu Zespołu, bez
prawa do głosowania.
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V. Przepisy końcowe
§ 9.
Wszelkie zmiany „Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Sękowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania” wymagają zachowania formy
właściwej do ich uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Moroń

