
Uchwała Nr 58/V/11 

Rady Gminy Czernice Borowe 

z dnia 25 lutego 2011 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 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 

29 lipca 2001 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 

zm. ), 

 Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest w celu podejmowania działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

§2. 

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje się  po jednym przedstawicielu:  

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicach 

                   Borowych. 

3)  Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu-Posterunku Policji w Krasnem 

4) Gimnazjum im. 21.Pułku Dzieci Warszawy w Czernicach Borowych 

5) Szkoły Podstawowej im. J. Sieklickiej w Czernicach Borowych 

6) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICA w Czernicach  

Borowych 

7) Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych 

8)  Zespołu Kuratorskiej SłuŜby  Sądowej Sądu Rejonowego w Przasnyszu. 

 

2. Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na czas nieokreślony. 

 

 



                                                                        §3. 

        Ustala się następujący tryb powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 1)  Wójt  kieruje  wystąpienia do wszystkich podmiotów  wymienionych w §1  

 o wytypowanie swojego przedstawiciela do pracy  w Zespole.  

                2) Po otrzymaniu  wytypowanych kandydatów do pracy w Zespole  Wójt podejmuje  

                     decyzję  o składzie  Zespołu i zawiera porozumienia o współpracy z Podmiotami 

                      których kandydaci  wejdą w skład Zespołu. 

                3) Po podpisaniu wszystkich porozumień Wójt powołuje Zespół w formie  

                     Zarządzenia. 

                  4). Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt , na którym odbiera oświadczenia 

                        o których mowa w  art.9c ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  

                       przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

§4. 

1. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje przypadku rezygnacji z 

członkowstwa w Zespole  lub wniosku podmiotu delegującego. 

2. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego moŜe zostać odwołany przez Wójta Gminy z 

powodu braku zaangaŜowania w prace Zespołu. 

 

§5. 

Uzupełnienie składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w trybie 

przewidzianym dla jego powołania. 

 

§6. 

1. Zespół Interdyscyplinarny na pierwszym  posiedzeniu wybiera spośród swoich 

członków Przewodniczącego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 składu  Zespołu. 

2. Na zasadach określonych w ust. 1 wybiera się Zastępcę Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, wykonującego zadania Przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

3. Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego następuje na tych samych zasadach co  ich powołanie. 

 

 



§7. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków 

słuŜbowych lub zawodowych. 

 

§8. 

Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych. 

 

§9. 

1. Posiedzenia organizuje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czernicach Borowych w jego godzinach pracy. 

2. Dopuszcza się moŜliwość organizacji posiedzeń na terenie innych instytucji 

zaangaŜowanych w działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

§10. 

1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący w formie pisemnej,   

mailowej lub telefonicznej, nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 

2. W  posiedzeniach Zespołu bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone osoby. 

3. Zespół moŜe obradować , jeŜeli uczestniczy  w nim co najmniej połowa członków Zespołu,  

    w tym przewodniczący  lub zastępca  przewodniczącego. 

 4. Zespół obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. 

 5. Zespół rozstrzyga sprawy w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności 

    co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

     głos  Przewodniczącego. 

 

                                                                       §11. 

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 

 

 

                                                                        §12. 

Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół zawierający m.in. 

tematykę omawianych spraw , opis działań do podjęcia , podjęte uchwały oraz listę 

obecności. 

  



§13. 

Jednostki organizacyjne na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają 

informacje lub dokumenty.  

 

§14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§15. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


