
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/298/22 

RADY GMINY BIESIEKIERZ 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 556, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/334/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 1573) zmienia się załącznik, który otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Anna Bejnarowicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 5150



 

 

 

 

 

Tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi 
organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 
§2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w „Gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 
§3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
§4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Biesiekierz w drodze zarządzenia. 
§5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 
Rozdział 2. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
§6. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, 
podmiotów, organizacji i jednostek organizacyjnych: 
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 
2) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3) Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie, 
4) Oświaty, 
5) Służby Zdrowia, 
6) Kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Koszalinie, 
7) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Biesiekierz. 
 
§ 7.1.Członkowie Zespołu są powoływani w drodze zarządzenia Wójta Gminy Biesiekierz spośród 
osób pisemnie zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 9. 
2.Wójt Gminy Biesiekierz może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadku 
umotywowanego wniosku: 
1) członka Zespołu, 
2) podmiotu, którego jest przedstawicielem. 
 
§ 8.1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
2. Na takich samych zasadach powołuje się zastępcę przewodniczącego Zespołu,  
3. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy 
przewodniczący Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje 
zastępca przewodniczącego Zespołu.  
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4. Przewodniczący (zastępca przewodniczącego) może zostać odwołany na podstawie:  
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), 
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Biesiekierz. 
5. Odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania 
nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) zgodnie z zapisanymi zasadami 
powoływania. 
 

Rozdział 3 
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 9. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem 
Gminy Biesiekierz a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. 
§ 10. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 
§11.Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Biesiekierz w terminie 30 dni od daty jego 
powołania. 
§12. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. 
§13. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in.: listę obecności, 
tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 
§ 14. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 
w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji 
lub organizacji zaangażowanych w działalność Zespołu. 
§ 15. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 
§ 16. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. 
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