
 
 

UCHWAŁA NR XXI/167/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie 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 2020r. 
poz. 713) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2020r. poz. 218), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. 1.  Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Obrowo w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r. poz. 218), zwanej dalej ustawą. 

3. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż 
określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

5. Wójt Gminy Obrowo w drodze zarządzenia może odwołać członka Zespołu: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na uzasadniony pisemny wniosek członka Zespołu, 

3) na uzasadniony pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem. 

6. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu Zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym wybierają ze swojego składu: 

1) Przewodniczącego Zespołu, 

2) Zastępcę Przewodniczącego, 

3) Sekretarza. 

7. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, organizuje jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz. 

8. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie: 

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej połowy składu członków Zespołu, 

2) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 
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3) pisemnego uzasadnionego wniosku Wójta Gminy Obrowo. 

9. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zespołu następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą 
większością głosów. 

10. Przepis ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego Zespołu. 

11. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Obrowo, a kolejne Przewodniczący Zespołu. 

12. Zmiany, uzupełnienia lub poszerzenie składu Zespołu następuje w trybie właściwym dla jego 
powołania. 

§ 3. 1.  Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Obrowo 
a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy. 

2. Zespół pracuje na posiedzeniach. 

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego. 

4. Posiedzenia zwołuje się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zespołu przekazywane są członkom 
Zespołu w jednej z form: elektronicznej, pocztą tradycyjną, faksem, telefonicznie lub osobiście. Każdorazowo 
o wyborze formy zawiadomienia decyduje Przewodniczący. 

6. Z posiedzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego 
nieobecności Zastępca. 

7. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

8. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

9. Wykonywanie zadań przez członków Zespołu oraz grup roboczych odbywa się w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie 
ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. 
poz. 898). 

§ 5. Sprawy wszczęte przez Zespół przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą kontynuowane przez 
Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze powołane na mocy niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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