
Projekt

Druk Nr ........

UCHWAŁA NR XXI/........./20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9a pkt. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1390 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Kościerzynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr LXVI/519/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 03 listopada 2010r. w sprawie 
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna.

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.
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Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Kościerzynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

 

§ 1. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zgłoszenia imienne kandydatur członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej 

„Zespołem”, mających być przedstawicielami poszczególnych instytucji, organizacji lub 

jednostek organizacyjnych są dokonywane na piśmie Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

2. Zgłoszenia są podpisywane przez osobę kierującą daną instytucją, organizacją lub 

jednostką organizacyjną.  

3. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na uczestniczenie w Zespole. 

4. Ustalenie składu Zespołu oraz jego zmiany są dokonywane w formie zarządzenia 

Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

5. Odwołanie członka Zespołu następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta 

Kościerzyna zmieniającego skład Zespołu w przypadku: 

a) rezygnacji członka Zespołu, 

b) na skutek wniosku Przewodniczącego (Zastępcy) Zespołu lub osoby kierującej lub 

nadzorującej podmiot, którego członek jest przedstawicielem,  

c) z inicjatywy samego Burmistrza.  

6. W przypadku wniosku o odwołanie członka Zespołu wnioskodawca wskazuje we wniosku 

przyczyny. 

 

§ 2. 

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego 

oraz Sekretarza większością głosów w głosowaniu jawnym. Zmiany powyższych osób 

następują w tym samym trybie. O wyborze i zmianach powyższych osób Zespół informuje 

pisemnie Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

2. Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca, organizuje i kieruje pracą 

Zespołu.  

3. Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez Przewodniczącego. Mogą być również zwołane 

przez Burmistrza Miasta Kościerzyna, Zastępcę Przewodniczącego Zespołu lub przez dwóch 

członków Zespołu. 

4. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu oraz na zewnątrz może odbywać się pisemnie, 

elektronicznie lub przy pomocy dowolnych środków porozumiewania się na odległość. 

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kościerzynie. Za zgodą Przewodniczącego lub jego Zastępcy mogą się odbywać również  

w innych miejscach. 

6. Posiedzenie Zespołu może być prowadzone, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa 

jego członków. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Przewodniczącego lub jego Zastępcy, 

posiedzenia mogą się odbywać przy mniejszej liczbie członków. Funkcję przewodniczącego 

zebrania pełni Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca albo inny członek Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr XXI/........./20

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2020 r.
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7. Ustalenia Zespołu są podejmowane większością głosów w głosowaniach jawnych. 

8. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający listę obecności, opis 

przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia. Protokół jest podpisywany przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu albo inną osobę sporządzającą protokół. 

9. Dokumentacja wytworzona lub zgromadzona przez Zespół jest przechowywana  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie.  

10. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby 

spoza jego składu, bez prawa głosu. W posiedzeniach, bez prawa głosu, mogą również brać 

udział Burmistrz Miasta Kościerzyna lub wyznaczona przez niego osoba oraz dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.  
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Uzasadnienie

W związku z tym, iż Uchwała Nr LXVI/519/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 03 listopada 2010r.
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna, została zaskarżona przez Prokuraturę Rejonową
w Kościerzynie zasadne stało się przygotowanie nowej Uchwały i opublikowanie jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Z uwagi na wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie skargę - Rada Miasta Kościerzyna
uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej uchwały.

Wobec powyższego należało określić, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania jednocześnie
skorzystano z opcji by ją doprecyzować. Stosownie do przepisów art. 9 a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 1390 z późn. zm.).

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach
pracy w zespole interdyscyplinarnym. W myśl art. 9a ust. 15 przywołanej ustawy Rada określi, w drodze
uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady
należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.
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