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UCHWAŁA NR XXXII/215/18
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz 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 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Kiszkowo, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
§ 2.
1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Kiszkowo na czas nieoznaczony w drodze
zarządzenia.
2. Odwołanie członków Zespołu i zmiany w jego składzie dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wójt Gminy Kiszkowo może odwołać członka Zespołu :
a) na jego umotywowany wniosek,
b) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,
c) na uzasadniony pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu.
§ 3.
Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 4.
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kiszkowo. Kolejne posiedzenia zwołuje
przewodniczący, który ustala porządek i termin posiedzenia, o którym zawiadamia członków Zespołu.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, w przypadku nieobecności przewodniczącego
pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.
§ 5.
1. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane; protokół podpisują przewodniczący Zespołu lub jego
zastępca oraz sekretarz.
3. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach potwierdzona jest listą obecności.
§ 6.
1. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiszkowie.

2. Zespół posługuje się pieczątką nagłówkową o treści: "ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
W KISZKOWIE"
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.
§ 8.
Traci moc uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmieniona uchwałą Nr XXVI/174/17 Rady Gminy
Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017 r.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie nałożono na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych,
których głównym zadaniem jest integrowanie i koordynacja wszelkich służb, jednostek
organizacyjnych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ustawodawca delegował upoważnienie dla rady gminy do określenia, w formie uchwały, trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
W dniu 29 czerwca 2011 roku Rada Gminy Kiszkowo uchwaliła wymagane zasady, jednakże
z upływem czasu praktyka pracy Zespołu pokazuje, że należy zmienić zapisy poprzedniej uchwały,
a także dostosować je do powszechnie obowiązującej linii orzeczniczej. Zmiany polegają min. na:
1) publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
2) wykreśleniu zapisów, które są powieleniem już istniejących w aktach wyższego rzędu
oraz budzące wątpliwości merytoryczne.
Prokurator Rejonowy w Gnieźnie dnia 3 stycznia 2018 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo, w której wniósł
o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/54/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Gminy Kiszkowo
z przyczyn opisanych w pkt. 1 i 2.
Rada Gminy Kiszkowo z tych też przyczyn uchwala jak wyżej.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak
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