
UCHWAŁA Nr VII/45/15
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Kolonowskie 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 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Kolonowskie, jak również szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, powołuje Burmistrz Kolonowskiego, zwany dalej 
„Burmistrzem”, w drodze zarządzenia, spośród przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Burmistrz zwraca się o wskazanie przedstawiciela do udziału 
w Zespole do:

1) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem,

3) Komisariatu Policji w Zawadzkiem,

4) dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych położonych na terenie gminy 
Kolonowskie,

5) kierowników podmiotów leczniczych działających na terenie gminy Kolonowskie; § 2 pkt 4 zdanie 
2 stosuje się odpowiednio,

6) organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających na obszarze powiatu strzeleckiego, 
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom takiej przemocy; § 2 pkt 4 zdanie 
2 stosuje się odpowiednio,

7) Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, poprzez wyznaczenie przedstawiciela spośród 
kuratorów sądowych,

8) Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

§ 3. 1. Członkostwo w Zespole ustaje w razie:

1) śmierci członka Zespołu,

2) pisemnej rezygnacji w pracy w Zespole,

3) cofnięcia rekomendacji przez podmiot, który delegował członka Zespołu,

4) odwołania przez Burmistrza.

2. Burmistrz może odwołać członka Zespołu jedynie z ważnych powodów, w szczególności w razie 
wystąpienia okoliczności dyskwalifikujących członka do pracy w Zespole, albo gdy członek zaprzestał 
wykonywania funkcji, działalności lub pracy, z którą było związane delegowanie do pracy w Zespole.

3. Burmistrz niezwłocznie uzupełnia skład Zespołu i w tym celu zwraca się o wskazanie kandydata do 
podmiotu, który delegował osobę, której członkostwo ustało.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany spośród jego członków.

2. Zespół powołuje także i odwołuje wiceprzewodniczącego, który zastępuje przewodniczącego w razie 
jego nieobecności.
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3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, podając porządek obrad, które stanowić będą przedmiot 
posiedzenia. Członkowie mogą zgłaszać pod obrady sprawy nieobjęte porządkiem obrad.

4. Członków Zespołu powiadamia się o posiedzeniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 
3 dni przed terminem posiedzenia.

5. Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Burmistrza w ciągu 7 dni od 
złożenia tego wniosku i zamieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez Burmistrza.

6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/328/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 2 października 2010 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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