
UCHWAŁA NR XV.84.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 października 2019 r.

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 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
zwanego dalej Zespołem dla wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, 
z 2019 r. poz. 730).

§ 2. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”, powołuje Wójt Gminy Rawa 
Mazowiecka w drodze Zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek, instytucji i organizacji, o których mowa w art. 9a 
ust. 3 i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a mogą wchodzić także przedstawiciele 
instytucji i podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Wójt odwołuje członka Zespołu w przypadku:

1) jego pisemnej rezygnacji z pracy w Zespole;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.

4. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka może odwołać członka Zespołu tylko z ważnych powodów, 
w szczególności z powodu wystąpienia lub ujawnienia okoliczności dyskwalifikujących do pracy w Zespole 
oraz w wypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy, z którą związane było delegowanie 
do pracy w Zespole.

5. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka niezwłocznie uzupełnia skład Zespołu. W celu uzupełnienia składu 
Zespołu Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zwraca się o wskazanie kandydata do podmiotu, który delegował 
osobę, której członkostwo ustało.

§ 3. 1. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym wybierany jest 
Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie i informowanie o posiedzeniach Zespołu;

2) powierzanie członkom Zespołu wykonywania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;

3) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych innych osób spoza Zespołu – według 
potrzeb.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w częstotliwości wskazanej w art. 9a 
ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej, przy Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.

3. Przewodniczący Zespołu informuje o terminie posiedzenia Zespołu nie później niż 3 dni przed 
posiedzeniem – za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.

4. Przewodniczący proponuje porządek obrad i spraw mających być przedmiotem posiedzenia. Członkowie 
Zespołu mogą zgłaszać pod obrady sprawy i problemy w trakcie posiedzenia.
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5. Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy Rawa 
Mazowiecka w terminie 7 dni od złożenia wniosku i poddać pod obrady zgłoszone sprawy.

6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

7. Zespół interdyscyplinarny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w drodze głosowania 
jawnego.

8. Zespół może kierować wnioski i wystąpienia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji, w szczególności organów administracji 
rządowej, organów samorządu terytorialnego, organów ścigania, jednostek pomocy społecznej, placówek 
oświatowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII.75.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 4935).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XL.254.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2018 r. uchwalono nowy
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. W statucie tym stanowisko
„Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej” zostało zastąpione stanowiskiem „Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej”.

Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji wszystkich dokumentów, w których figurowało
stanowisko „Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Konieczność wprowadzenia nowej uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wynikała
z faktu, iż dotychczasowa uchwała nie uwzględniała powyższej zmiany. Zmiana uchwały nie została także
dokonana wcześniej, ponieważ nie zmienił się skład osobowy zespołu interdyscyplinarnego.

Z uwagi na przejście na emeryturę dotychczasowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

W takiej sytuacji – zaszła konieczność uchylenia poprzedniej uchwały i uchwalenia nowej – już
zaktualizowanej. Co do zasady treść nowej uchwały nie różniła się od treści poprzedniej. Wprowadzała ona
jedynie zmianę nazwy stanowiska z „Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej” na stanowisko „Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Mając na względzie powyższe – w dniu 16 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła
uchwałę Nr XIII.75.19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2019 r. poz. 4935).

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z zastrzeżeniami podniesionymi przez Łódzki Urząd
Wojewódzki.

Mając to na uwadze – wprowadzenie nowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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