UCHWAŁA NR XII/96/19
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 , z 2019 r. poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie w Sicienku, zwanego dalej Zespołem, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w celu
realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 2. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem Wójt Gminy Sicienko.
2. Skład Zespołu określa art. 9 a ust. 3, ust. 4 i ust.5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Wójt Gminy Sicienko odwołuje członka Zespołu w przypadku:
1) na wniosek członka Zespołu;
2) na wniosek przewodniczącego Zespołu;
3) na wniosek podmiotu, którego on jest przedstawicielem;
4) w przypadku skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, w tym przestępstwo skarbowe;
5) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie
prac w Zespole;
6) w przypadku ustania zatrudnienia w podmiocie, którego jest przedstawicielem;
7) śmierci członka Zespołu.
4. Wójt Gminy Sicienko niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Zespole uzupełnia jego skład
o przedstawicieli tej instytucji, której członek został odwołany.
§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu jest wybierany przez członków Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
2. Przewodniczący zespołu jest wybierany pośród członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
3. Na zasadach określonych w ust. 1-2 dokonuje się wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, który
wykonuje zadania Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności.
4. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.
5. O wyborze Przewodniczącego/Zastępcy Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Sicienko.
6. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zostać odwołany na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów;
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Sicienko.
7. Odwołanie Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością powołania
nowego Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby niebędące jego członkami,
jeżeli zajdzie taka konieczność.
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3. Procedurę dokumentowania działań Zespołu i grup roboczych oraz ich szczegółową organizację ustala
Zespół.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.
5. Wszelkie ustalenia Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy
Sicienko na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do
Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia.
7. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe –Zastępca, wskazując termin,
miejsce oraz cel posiedzenia, nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej, mailowej lub
telefonicznej.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.
10. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
11. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb wynikających z problemów
występujących w indywidualnych przypadkach.
12. Członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.
13. Uczestnictwo w pracach grup roboczych jest obowiązkowe.
14. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub
wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
15. Dokumentacja wytwarzana na skutek pracy Zespołu i grup roboczych przechowywana jest w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku.
16. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych organizowane są w budynku Urzędu Gminy w Sicienku, Gminnego
Ośrodka Kultury w Sicienku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku w godzinach pracy. Dopuszcza
się możliwość organizacji posiedzeń w siedzibach innych podmiotów zaangażowanych w działalność Zespołu.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011 roku
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy
szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko (Dz.Urz. Woj.
Nr 71 poz. 517 z dnia 23.03.2011r), zmieniona Uchwałą Nr XXVII/202/13 Rady Gminy
24 kwietnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 roku poz. 1814 z dnia 07.05. 2013r).

w sprawie trybu
w rodzinie oraz
Kuj. – Pom.
Sicienko z dnia

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak

Id: 113EF355-AB22-485B-B06D-8742587EFCE6. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Jednostki samorządu terytorialnego realizują szereg zadań z zakresu polityki społecznej zgodnie z aktami
prawnymi między innymi ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która określa katalog działań w tym
zakresie. Ustawodawca zobowiązał radę gminy do określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Obecnie obowiązująca uchwała została uchwalona przez Radę Gminy Sicienko w roku 2011. Zachodzi więc
konieczność dostosowania zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała nie rodzi
skutków finansowych.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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