
UCHWAŁA NR XVII/108/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 25 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 załącznik nr 1 i załącznik 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 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/108/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 1. 1.  Zespół powołuje Wójt Gminy Zbójno w drodze zarządzenia. 

2. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

3. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta Gminy Zbójno w drodze zarządzenia.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/108/2020 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 1. 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. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego. 

5. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy: 

1) organizowanie i kierowanie pracami Zespołu, 

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

6. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca. 

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na 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. 

8. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający przebieg spotkania oraz listę 
obecności członków Zespołu. 

9. Zespół może opracowywać wzory dokumentów usprawniających pracę Zespołu.
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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. dot. 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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