
UCHWAŁA NR XXXI/256/14
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 
645 i 1318) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, 
z 2011 r. Nr 149, poz. 887.)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Bolesławiec określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania. 

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Bolesławiec w drodze zarządzenia. 

2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Bolesławiec, 
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, zwanej dalej „ ustawą”. 

4. Kadencja każdego członka Zespołu trwa 5 lat. 

5. Po upływie kadencji danego członka Zespołu podmioty, o których mowa w ust. 3, wskazują Wójtowi Gminy 
Bolesławiec osoby, które będą je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji. 

6. W sytuacji opisanej w ust. 5 dopuszcza się ponowne wskazanie osoby, której kadencja wygasła. 

7. Każdy podmiot, którego przedstawiciel może wejść w skład Zespołu, może wnioskować do Wójta Gminy 
Bolesławiec o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

8. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Bolesławiec w terminie 30 dni od daty zawarcia 
porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.

§ 3. Wójt Gminy Bolesławiec odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego pisemny wniosek, 

2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu, w uzasadnionych przypadkach.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza 
Zespołu. 

2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu. 

3. Wybór Prezydium następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym. 

4. Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy składu Zespołu. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół. 

6. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium 
Zespołu, postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu. 
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2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu. 

4. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia. 

5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający informację o składzie Zespołu 
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia.

§ 6. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu. 

§ 7. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bolesławcu z/s w Kruszynie ul. Kasztanowa 1a. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zachodzi konieczność uchylenia dotychczasowej uchwały i wprowadzenie nowej uchwały dotyczącej trybu
i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rada Gminy Bolesławiec określa warunki
funkcjonowania, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wójt Gminy Bolesławiec ma za zadanie powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, który będzie koordynował pracę instytucji, jednostek i organizacji na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele
pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, Policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
organizacji pozarządowej oraz kuratorzy sądowi.
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