UCHWAŁA NR XXVIII/168/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Nieborowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Nieborowie, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Członkowie Zespołu są powoływani przez Wójta Gminy Nieborów, zwanego dalej Wójtem,
w drodze zarządzenia, spośród zgłoszonych przedstawicieli jednostek, instytucji i organizacji, o których mowa
w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą, a także fakultatywnie
spośród przedstawicieli instytucji i podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy, na czas nieokreślony.
2. Wójt odwołuje członka Zespołu na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, w drodze
zarządzenia, przy czym wniosek o odwołanie musi zawierać wskazanie nowego przedstawiciela podmiotu.
3. Zmiany w składzie osobowym Zespołu dokonywane są w trybie jak dla jego powołania.
§ 3. 1. Wójt zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym wybierany jest przewodniczący,
wiceprzewodniczący oraz sekretarz Zespołu, na okres trzech lat.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) organizuje pracę Zespołu i grup roboczych, o których mowa w art. 9a ustawy, zwanych dalej grupami
roboczymi, w tym ustala termin i przedmiot posiedzenia Zespołu i grup roboczych oraz je zwołuje;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) reprezentuje Zespół na zewnątrz;
4) zarządza i przeprowadza głosowania.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego obowiązki sprawuje wiceprzewodniczący.
4. Sekretarz Zespołu protokółuje przebieg posiedzenia, a w przypadku jego nieobecności, czynności tych
dokonuje inny członek Zespołu, wyznaczony przez przewodniczącego.
5. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością
głosów, na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu,
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego.
§ 4. Wszystkie głosowania na posiedzeniach Zespołu odbywają się jawnie, a rozstrzygnięcie podejmowane
jest zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w
razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
§ 5. Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych, odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie,
w dni powszednie w godzinach pracy urzędu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 7. Traci moc uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nieborowie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 25 lipca 2011 r.
Nr 212, poz. 2169).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, zaś w myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy na podstawie
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących
na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 218) rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.
W myśl art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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