
UCHWAŁA NR 184/XXVI/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
Gminy Szczuczyn oraz ustalenia 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 
2016 r.  poz. 446 z poźn. zm.), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 
Szczuczyn oraz ustala szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 21/V/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szczuczyn 
oraz ustalenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 59, poz. 702).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik do uchwały Nr 184/XXVI/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 2016 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szczuczyn oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Szczuczyn, zwany dalej "Zespołem", działa w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1390 z późn.zm.).

§2. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§3. 1. Członkiem Zespołu zostaje osoba upoważniona przez instytucje i podmioty, o których mowa w art. 9a 
ust. 3 i 5 ustawy.

2. Członków Zespołu powołuje Burmistrz Szczuczyna spośród przedstawicieli poszczególnych 
instytucji/jednostek wskazanych imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami.

Rozdział 2.
Tryb isposób powoływania iodwoływania członków Zespołu

§4. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek wchodzących w skład Zespołu zostają wskazani 
imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami.

§5. Skład Zespołu ustala odrębnym zarządzeniem Burmistrz Szczuczyna, powołując Zespół 
Interdyscyplinarny Gminy Szczuczyn.

§6. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o 
zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w 
Zespole.

§7. Burmistrz Szczuczyna odwołuje Członka Zespołu w formie zarządzenia:

1)na jego wniosek;

2)na wniosek podmiotu, który reprezentuje;

3)w przypadku zakończenia pełnienia funkcji lub świadczenia pracy w instytucji, z której został delegowany;

4)w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

5)odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad 
poufności danych i informacji, uzyskanych w ramach działania w Zespole.

§8. Pierwsze spotkanie Zespołu zwołuje Burmistrz Szczuczyna.

§9. 1. Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów.

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas nieokreślony.

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Szczuczyna.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) rezygnacji złożonej na piśmie;

2) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu - odwołanie następuje w wyniku 
głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Szczuczyna.
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Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu

§10. Członkowie Zespołu działają na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Szczuczyna, 
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

§11. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§12. Za obsługę organizacyjno – techniczną  Zespołu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczuczynie.

§13. Spotkania Zespołu, odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§14. Z każdego spotkania Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę 
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

§15. Spotkania Zespołu organizowane są w Urzędzie Miasta w Szczuczynie. Mogą być również 
organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/jednostek, których przedstawiciele wchodzą w skład 
Zespołu.

§16. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe. W razie nieobecności członek Zespołu 
usprawiedliwia swoją nieobecność poprzez telefoniczne powiadomienie Przewodniczącego Zespołu.

§17. Wszelkie sprawy podejmowane przez Zespół w drodze głosowania wymagają obecności co najmniej 
połowy jego członków i są rozstrzygane jawnie.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§18. Zmiana trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy 
Szczuczyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w 
Szczuczynie.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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