
UCHWAŁA NR XIII/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Tczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.), art 9a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz.730) po zasięgnięciu opinii Komisji 
Polityki Społecznej Rada Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Załącznik do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 października 2019 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz 
szczegółowe  warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 

Gmina Miejska Tczew podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
między innymi poprzez powołanie i organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 2. 

Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej „Zespołem” realizuje zadania określone w art. 9b ustawy 
z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1390 zm. 
z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 

Prezydent Miasta Tczewa ( zwany dalej „Prezydentem”) pisemnie wzywa podmioty wskazane 
w art 9a ust.3 i ust 4 ustawy do wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole.

§ 4. 

Prezydent powołuje zarządzeniem Zespół na czas nieokreślony spośród przedstawicieli 
podmiotów określonych  w art 9a ust. 3 i 4 ustawy wskazanych imiennie przez osoby kierujące tymi 
podmiotami.

§ 5. 

Prezydent może odwołać członka Zespołu na uzasadniony wniosek:

1) członka Zespołu ;

2) podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) Przewodniczącego Zespołu.

§ 6. 

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

1) Przewodniczącego ;

2) Zastępcę Przewodniczącego;

3) Sekretarza.

§ 7. 

Zespół powiadamia pisemnie Prezydenta   o wyborze Przewodniczącego.

§ 8. 

Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:
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1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania 
jawnego, zwykłą większością głosów;

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

3) wniosku Prezydenta .

§ 9. 

Przepis §8 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 10. 

Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie składu Zespołu  następuje w trybie właściwym dla jego 
powołania.

Rozdział 3.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 11. 

Zespół pracuje w formie posiedzeń.

§ 12. 

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent  w terminie 30 dni od daty zawarcia ostatniego 
z porozumień, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy .

§ 13. 

Pierwszym posiedzeniem Zespołu  do czasu wyboru Przewodniczącego kieruje osoba wskazana 
przez Prezydenta.

§ 14. 

Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
Zastępca.  Posiedzenia odbywają się w lokalu wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tczewie.

§ 15. 

Z każdego posiedzenia Sekretarz sporządza protokół zawierający w szczególności: listę obecności, 
tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne oraz opis działań do podjęcia oraz 
podjęte stanowiska w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia i przebieg głosowań.

§ 16. 

W posiedzeniach Zespołu powinna uczestniczyć co najmniej połowa jego składu. W przypadku 
braku zachowania tej zasady, wyznaczany jest kolejny termin posiedzenia.

§ 17. 

Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu  lub grupy roboczej z własnej inicjatywy 
lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Zespołu lub w rezultacie wszczęcia procedury Niebieska Karta, 
podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia Zespołu i grup roboczych może mieć formę pisemną, 
mailową lub telefoniczną.

§ 18. 

Siedziba Zespołu  mieści się w Miejskim Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Tczewie.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9a ust. 15  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Wobec wniesienia przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie dnia 28 sierpnia 2019r.
skargi na uchwałę nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wskazującej na
konieczność wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania zespołu oraz opublikowania ww
uchwały jako aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego –
konieczne jest uchylenie dotychczasowej uchwały i uchwalenie nowej uchwały regulującej
powyższą materię.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban 
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