
Uchwała Nr IX-112/2011
Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 28 października 2011 roku

w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego  ds.  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  warunków  jego 
funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  (Dz.U.  z  2005 roku Nr  180,  poz.  1493 z 
późn.zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1
 
Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  warunków  jego  funkcjonowania,  zgodnie  
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3 

Traci moc Uchwały Nr XLI-88/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 
roku w sprawie trybu i  sposobu powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/   Marcin  Dutkiewicz                 



                                    Załącznik do Uchwały Nr IX-112/2011
                                                                                                                          Rady Miejskiej w Wołominie
                                                                                                                         z dnia  28.10.2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz warunki jego funkcjonowania.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Gmina  Wołomin  podejmuje  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie, 
między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie,   zwanego dalej „Zespołem”. 

2. Zespół  realizuje działania określone w  ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

3. Zespół  działa  na  podstawie  porozumień  zawartych  pomiędzy  Burmistrzem Wołomina  
i  podmiotami,  o  których mowa w art.  9  ust.  3  do 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie.

4. Burmistrz Wołomina, powołuje Zespół w składzie od 8 do 12 członków.

5. Kadencja Zespołu trwa 2 lat od dnia powołania.

6. Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34 
05-200 Wołomin.

 § 2.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

1. Burmistrz Wołomina, powołuje członków Zespołu  imiennie wskazanych przez podmioty z 
którymi zawarte zostało porozumienie,  o którym mowa w § 1 ust. 3 .

2.  Burmistrz Wołomina odwołuje członka Zespołu  w przypadku: 

1)    pisemnej rezygnacji członka Zespołu,

2) wniosku podmiotu kierującego do pracy w Zespole,

3) uzasadnionego wniosku Przewodniczącego Zespołu

3) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych 
w ramach działania w Zespole.  

3.  Zmiana, uzupełnienie lub poszerzenie składu Zespołu, następuje w trybie właściwym dla jego 
powołania.



§ 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu 

1.  Pierwsze  posiedzenie  Zespołu  zwołuje  Burmistrz  Wołomina  w terminie  30  dni  od  daty 
powołania Zespołu.

2.  Pierwsze  posiedzenie  Zespołu  otwiera  przedstawiciel  Burmistrza  i  w  pierwszej  kolejności 
odbiera  od  członków  Zespołu  oświadczenia,   o  których  mowa  w  art.  9c  ust.  3  ustawy  o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, wybierany jest: Przewodniczący Zespołu, Wiceprzewodniczący i  Sekretarz.

4. Przedstawiciel Burmistrza, prowadzi pierwsze posiedzenie, do czasu wyboru Przewodniczącego 
Zespołu.

5. Odwołanie Przewodniczącego, następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
na pisemny wniosek:

1) własny Przewodniczącego,

2) Burmistrza,

3) ½  członków Zespołu.

6.  Odwołanie  Wiceprzewodniczącego i  Sekretarza,   następuje  w głosowaniu  jawnym,   zwykłą 
większością głosów,  na pisemny wniosek:

1) własny Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza,

2) Przewodniczącego,

3) ½ członków Zespołu,

7. Odwołanie  Przewodniczącego  Zespołu,  Wiceprzewodniczącego  lub  Sekretarza  Zespołu 
skutkuje koniecznością dokonania nowego wyboru.

8. O  odwołaniu  i  powołaniu  Przewodniczącego  Zespołu,  Zespół  powiadamia   Burmistrza 
Wołomina.  

9.  Pracami  Zespołu  kieruje  Przewodniczący  Zespołu  a  w  przypadku  jego  nieobecności 
Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

10.  Posiedzenia  Zespołu  zwołuje  Przewodniczący  z własnej  inicjatywy,  na  wniosek  Burmistrz 
Wołomina lub co najmniej 5 członków Zespołu. 

11. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu zawiera termin i miejsce posiedzenia oraz porządek 
obrad.

12.  Zawiadomienie  o  posiedzeniu  Zespołu,  przekazuje  się  członkom Zespołu,  na  7 dni  przed 
terminem posiedzenia. 

13. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu,  przekazuje się do wiadomości Burmistrza. 

14.  Zawiadomienie  o posiedzeniu  Zespołu, może  być  przekazane  także  telefonicznie,  za 
pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej. 



15. Posiedzenie  Zespołu, odbywa się przy udziale co najmniej połowy  składu Zespołu. 

16.   Zespół  rozstrzyga  sprawy  w formie  uchwał,   zwykłą  większością  głosów.  W przypadku 
równej liczby głosów,  decyduje głos  kierującego pracami Zespołu. 

17.  Posiedzenia  Zespołu,   odbywają  się  w zależności  od  potrzeb,  nie  rzadziej  niż  raz  na trzy 
miesiące. 

18.  Z  posiedzenia  Zespołu  sporządza  się  protokół,  zawierający  w szczególności:  listę
obecności  oraz  rozstrzygnięcia  dotyczące podejmowanych działań.

19. W celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy 
w rodzinie, Zespół na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
powołuje grupy robocze.

20.  Obsługę  organizacyjno-techniczną  Zespołu  zapewnia  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Wołominie.

§ 4. 

Postanowienia końcowe

1.  Członkowie  Zespołu  oraz  grup  roboczych,  wykonują  zadania  w ramach  obowiązków 
służbowych lub zawodowych.

2.  Przewodniczący  Zespołu,   zobowiązany  jest  do  przedkładania  Burmistrzowi  Wołomina, 
rocznych sprawozdań z pracy zespołu,  w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, 
którego sprawozdanie dotyczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/   Marcin  Dutkiewicz                 


