
UCHWAŁA NR XVI/94/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki 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 późn. zm.1)) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 218) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowią załączniki nr 1 i załączniki nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone : Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, 

poz. 1815 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/94/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 16 marca 2020 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Zespół powołuje Wójt Gminy Zbójno w drodze zarządzenia. 

2. Skład zespołu określa art. 9a ust. 3 -5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 

3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Zbójno, a podmiotami, 
których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

4. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek/organizacji określonych w § 1 ust. 2 zostają 
wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami/organizacjami. 

§ 2. Członkowie Zespołu – tryb i sposób ich powoływania i odwoływania 

1. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

2. Członek Zespołu może zostać odwołany: 

1) na jego pisemny wniosek, 

2) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu w przypadkach: 

a) naruszenia poufności informacji i danych uzyskanych w ramach działania w Zespole, 

b) nieuczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych nieobecności 
i powtarzających się wielokrotnie, 

c) długotrwałej choroby uniemożliwiającej czynny udział w posiedzeniach Zespołu, 

d) braku wywiązywania się z obowiązków w pracach Zespołu, 

e) utraty zatrudnienia w podmiocie, którego członek jest przedstawicielem. 

3) na pisemny wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/94/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 16 marca 2020 r. 

Regulamin  Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. W skład Zespołu wchodzą powołani przez Wójta Gminy Zbójno przedstawiciele instytucji związanych 
z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany,  zapewniający 
skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe. 

4. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją  zadań 
wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 9c w związku 
z art. 9b  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

§ 2. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

1. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród członków w głosowaniu jawnym, większością głosów 
wybierany jest Przewodniczący Zespołu. 

3. Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, większością głosów wybierany jest Zastępca 
Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego 
zwykła większością głosów, 

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 

3) uzasadnionego wniosku Wójta Gminy Zbójno. 

5. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego. 

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do odwołania zastępcy Przewodniczącego Zespołu. 

7. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy: 

1) organizowanie i kierowanie pracami, 

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

8. W sytuacji posiadania przez Przewodniczącego imiennych pełnomocnictw od wszystkich członków 
Zespołu, może powoływać grupy robocze w indywidualnych przypadkach. 

9. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca lub inna osoba 
wskazana przez Przewodniczącego. 

10. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na zasadny wniosek 
członka Zespołu, wskazując termin i miejsce posiedzenia o czym powiadamia członków Zespołu w formie 
pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 

11. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności członka, 
konieczne jest pisemne usprawiedliwienie doręczone osobiście, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty. 

12. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający przebieg spotkania oraz listę 
obecności członków Zespołu. 
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13. Zespół może opracowywać wzory dokumentów usprawniających pracę Zespołu i grup roboczych. 

§ 3. Przepisy końcowe 

1. Wszelkie zmiany „Regulaminu  Zespołu Interdyscyplinarnego” wymagają formy właściwej do jego 
uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:

Dotychczas obowiązywała uchwała określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. Uchwalenie niniejszego aktu wynika z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie „Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.” Zgodnie z wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2020 r. wcześniejszej uchwały
Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2014 r. nr XXXVII.178.2014 w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stwierdzono nieważność z uwagi na obowiązek publikacji
niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiany projekt
uchwały zawiera obowiązek publikacji w Dzienniku oraz zostały doprecyzowane zapisy odwoływania
członków oraz funkcjonowania Zespołu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba uchwalenia niniejszej
uchwały.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie dotyczy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa:

Nie ma takiego obowiązku.
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