
Zatzadzenie N r 7 1 O I 2020
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 10 czemrca 2020 r.

w sprawie pzeprowadzenia konsultacji dotyczqcych proJektu uchwaly w sprawie okreslenia trybu, sposobu
powolywania i odwotywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie oraz szczegolowych warunk6w jego funkcjonowania na terenie Gminy Zawiercie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 t. poz.713) oraz S 5 ust. 1 i 2 uchwaly Nr LVlll718l1O Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27
pazdziernika 2010 r. w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radami dzialalnosci
pozytku publicznego oraz organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie projekt6w prawa miejscowego
(t. j. Dz. U. 22019 (. poz. 688 z p62n. zm.)

L

-zatzqdzam-

sl
Przeprowadzlo konsultacje projektu uchwaly w sprawie okreslenia trybu, sposobu powolywania
iodwolywania czlonkdw Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Pzeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegolowych warunk6w jego funkcjonowania na terenie Gminy Zawiercie.
Konsultacje ptzeptowadza siQ w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwaly.

1.
2.

s2
Zasieg terytorialny konsultacji obejmuje calq Gmine Zawiercie.

s3
Konsultacje zostanq przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwaly w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzedu Miejskiego, na stronie internetowej Uzedu Miejskiego.

s4
Termin rozpoczecia konsultacji: 10 czeNvca 2020 t.
Termin zakonczenia konsultacji: 20 czeNvca 2020 t.

ss
VWkonanie zazqdzenia powierza siQ Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zawierciu

Zatzadzenie wchodzi w zvcie z dniem oodoisanla.
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UCHWALAI\R.
RADY MIEJSKTEJ W ZAWIERCIU

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie okreslenia trybu, sposobu powolywania i odwolywania cdonk6w Zespolu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzitrie oraz szczeg6lowych warunk6w jego

funkcjonowania na terenie Gminy zawiercie

Na podstawie art. l8ust.2pkt15, art.40ust. l, art.4l ust. I i art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r-, poz.7l3 z p6in. zm.) oraz art. 9a ust 15 ustawy z dnia 29lipa
2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 22020 r., poz,2l8 zp6ht. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta Zaw iercie,

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

$ 1. Oke5la sig tryb, spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego ds.

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg6lowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy
Zawiercie w brzmieniu stanowiqcym zal4cznik do niniejszej uchwaly

$ 2. Traci moc Uchwala Nr Vlll/62ll I Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie

okre5lenia trybu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego ds. Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie oraz szczeg6lowych zasadjego funkcjonowania.

$ 3, wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Zawiercie.

$ 4. Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie t4dni od dnia ogloszenia jej w dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Sl4skiego.

Przewodniczqca Rady
Miejskiej

Beata Chawula

""ffi*";'g''#
.r, ntrWo,no,vtszcryk
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Zal4cznik do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia .................... 2020 r.

Tryb, spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg6lowe warunki jego funkcjonowania

na terenie Gminy Zawiercie

3.

L

Rozdzial 1.
Postanowienia o96lne.

Do zadafi wlasnych gminy nale2y w szczeg6lnoSci tworzenie gminnego systemu
przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespol6w
interdyscyplinamych.
Osoby wchodz4ce w sklad Zespolu Interdyscyplinarnego zwanego dalej "Zespolem"
wsp6lpracuj4 na rzecz kompleksowej pomocy w rozwi4zywaniu problem6w
indywidualnych i grupowych w Srodowisku lokalnym w spos6b skoordynowany,
zapewniaj4cy skuteczne reagowanie na problem. Zesp6l realizuje zadania wynikaj4ce
z ustawy z dnia 29lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
Funkcjonowanie Zespolu polega na wsp6ldzialaniu z wykorzystaniem posiadanych

kompetencji i uprawniefi wynikajqcych z ustaw, regulamin6w oraz statutowej

dzialalno6ci, w oparciu o instrumenty iSrodki finansowe bqd4ce w dyspozycji kaZdej

ze stron.
Obszarem dzialalnoSci Zespolu jest teren Gminy Zawiercie.

Rozdzial 2.

Powolywanie i odwotywanie czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego.

Zesp6l powotywany jest przez Prezydenta Miasta Zawiercie w drodze zatz1dzenia.

Prezydent Miasta Zawiercie powotuje czlonk6w Zespolu spo5r6d przedstawicieli
podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 9a ust' 3 - 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r' o

przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, wskazanych imiennie przez organy tych

podmiot6w, w porozumieniu zawarlym pomigdzy tymi podmiotami.

Czlonka Zespolu odwoluje w drodze zarzqdzenil Prezydent Miasta Zawiercie:

a) w przypadku zlohenia Przewodnicz4cemu Zespolu pisemnej rczygnacii przez

czlonka Zespolu,
b) na skierowany do Przewodniczqcego Zespolu pisemny wniosek zawieraj4cy

uzasadnienie, podmiotu, kt6ry wskazal osobg na czlonka Zespotu, przy czym

wniosek o odwolanie powinien wskazywa6 nowego przedstawiciela do

3.

Zespolu.
4. Przewodniiz4cy Zespolu skierowany do niego wniosek, czy rezygnacjg, przekazuje

niezwlocznie Prezydentowi Miasta Zawiercie.

A

1.

2.

5.

o.

Czlonek Zespoiu powolywany jest na czas nieokre5lony.

Przewodnicz4cy Zespolu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, spoSr6d jego

czlonk6w, w glosowaniu jawnym, zwykl4 wigkszo5ci4 glos6w' 0 wyborze

Przewodniczqcego Zespolu zostaje pisemnie powiadomiony Prezydenta Miasta

Zawiercie.
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7 . Przewodnicz4cy Zespofu moze zosta6 odwolany na podstawie:

a) skierowanego do Prezydenta Miasta Zawiercie uzasadnionego pisemnego

wniosku kt6regokolwiek z czlonk6w Zespolu; odwolanie nastgpuje w wyniku
glosowania jawnego, zwyklq wigkszo6ci4 gtos6w,

b) skierowanego do Prezydenta Miasta Zawiercie pisemnej rezygnacji
Przewodnicz4cego.

8. Odwolanie przewodnicz4cego skutkuje koniecznoSciq powolania nowego

Przewodniczqcego w trybie i na zasadach wlaSciwych do powolania

Przewodniczqcego Zespolu, w terminie do 30 dni od dnia odwolania.
9. W przypadku odwolania lub wyga5nigcia czlonkostwa, podmiot, kt6ry oddelegowal

danq osobg wskazuje inn4 osobg na czlonka Zespolu, w terminie do 30 dni od dnia

odwolania, z zastrzezeniem postanowieti pkt 3 b).

Rozdzial 3.
Funkcjonowanie Zespolu Interdyscyplinarnego.

| . Zesp6t dziala na podstawie porozumiefi zawartych pomigdzy Prezydenta Miasta

Zawiercie a podmiotami, kt6rych przedstawiciele wchodz4 w sklad Zespolu.

2. Zesp6l dziala przy Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Zawierciu, kt6ry

zapewnia jego obslugg organizacyjno-technicznq.
3. poiiedzenia Zespolu odbywaj4 sig w zaleznosci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni2 raz

na trzy miesi4ce w siedzibie Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecmej w Zawierciu'

Mog4 byi r6wnie2 organizowane w siedzibach poszczeg6lnych instytucji/organizacji'

kt6rych przedstawiciele wchodz4 w sklad Zespoiu.

4. posiedzinia Zespoiu zwoluje Przewodniczqcy Zespolu z wlasnej inicjatywy lub na

wniosek co najmniej trzech czlonk6w Zespofu, w drodze pisemnego zawiadomienia

czlonk6w Zespoiu, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, wskazuj4c datg,

godzing i miejsce posiedzenia. Zawiadomienie mo2e by6 r6wnieZ wyslane na adres

poczty elektronicznej wskazany przez czlonka Zespotrt

5. bo udzialu w posiedzeniach Zespolu mog4 byt zapraszane inne osoby, nie bgd4ce

jego czlonkami, kt6re mog4 wspierac Zesp6l w realizacji jego zada6, w szczeg6lnosci

czlonkowie grup roboczych i specjaliSci z zakresu przeciwdzialania przemocy w

rodzinie.
6. Decyzje Zespolu podejmowane s4 zwykl4 wigkszoSciq glos6w, w glosowaniu jawnym'

z tym, ze przy r6wnej ilo6ci glos6w rozstrzyga glos Przewodniczqcego Zespolu'

7. Z'ka1dego posiedzinia Zespolu zostaje sporz4dzony protokol zawierajqcy: listg

obecno6cl, timatykq omawianych spraw og6lnych, przypadki indywidualne, opis

dzialari do podjqcia.
8. Posiedzenia Zespolu zwoluje Przewodnicz4cy, przy czyfi plerwsze posleozenle

zwoluje Prezydenta Miasta Zawiercie w zarzqdzeniu o powolaniu czlonka'

O. Zespit tworzy grupy robocze do tozwi4zywania problem6w w indywidualnych

przypadkach, u tLfuO i liczebnoS6 grupy roboczej ustala Przewodniczqcy Zespolu w

zaleZnoSci od potrzeb i indywidualnego przypadku'

10. Pracg Zespolu i grup roboczych koordynuje Przewodnicz4cy Zespofu'

ll. Gmpy ,oto"r" 
-p.r"dttuwiij4 

Przewodnicz4cemu Zespolu informacje o podjqtych

dzialaniach, planich i zamieizBniach w stosunku do przypadku, kt6rym sig zajmuj4'

12. Przewodniciqcy Zespolu gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane

dotycz4ce migizy innymi iloSci spraw kierowanych do grup roboczych' skladu

powczeg6lnych grup i efekt6w ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny

iealizacy zadah przez grupy robocze oraz w razie potrzeby proponuje niezbgdne

korekty.
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13. Dokumentacja, o kt6rej mowa w pkt l2jest gromadzona i przechowywana w siedzibie
Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Zawierciu.

14. Przewodnicz4cy Zespofu sklada Prezydentowi Miasta Zawiercie coroczne
sprawozdanie z pracy Zespolu, w terminie do dnia 3 I marca roku nastgpnego, po roku
sDrawozdawczvm.
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Uzasadnienie

Zgodnie zarl.ga ust. I ustawy z dfia zglipca 2005r o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (tj.
Dz.tJ. 22020 r., poz.2l8 z p62n. zm.) gmina podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania pzemocy
w rodzinie, w szczeg6lnoSci w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinamym. W mySl art. 9a
ust. 15 przywolanej ustawy Rada Gminy okre5li, w drodze uchwaty, tryb i spos6b powolywania
i odwolywania czlonk6w Zespofu Interdyscyplinamego oraz szczeg6lowe warunki jego funkcjonowania.
Zgodde z arl. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym t-i- Dz. U.

2202Q r., poz.7l3 zp62n- zm.) do wylqcznej wlasciwoSci rady rlale4 stanowienie w innych sprawach
zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy.

W uchwale wzglgdniono stanowisko judykatury, iz normy prawne uchwaly rady gminy reguluj4ce tryb
i spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w zespol u interdyscyplinarnego otaz szczeg6lowych
warunk6w jego funkcjonowania stanowione na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, maj4 charakter norm generalnych. Dotychczasowa tre36 Uchwaly
Nr VIII/62|l I Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 20ll r. w sprawie okre5lenia trybu
powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego ds. Przeciwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz szczeg6|owych zasad jego funkcjonowania, dotyczyla nie tylko samego powolywania

Zespolu Interdyscyplinamego, ale i zasad jego funkcjonowania, natomiast przedmiotowa uchwala
przedstawia ww. zagadnienia w spos6b bardziej syntetyczny.

Majqc na uwadze powyzsze, zasadne jest podjgcie nowej uchwaly i opublikowanie jej w Dzienniku

Urzgdowym Woj ew6dztwa Sl4skiego.

W zwiqzku z powyzszym podjQcie uchwaly jest uzasadnione.

PrezYd
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