
UCHWAŁA NR XVII.97.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6081) § 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„§ 2. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rawa Mazowiecka, zwanego dalej 
"Zespołem", powołuje w drodze zarządzenia, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.

2. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka występuje w formie pisemnej do podmiotów określonych 
w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wskazanie osób, które zostaną 
powołane do składu Zespołu.

3. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, po otrzymaniu danych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, 
powołuje ich, w drodze zarządzenia, w skład Zespołu.

4. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka odwołuje, w drodze zarządzenia, członka Zespołu, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek:

1) członka Zespołu;

2) podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.

5. W miejsce odwołanego członka Zespołu Wójt Gminy Rawa Mazowiecka powołuje zarządzeniem 
nowego członka wskazanego przez podmiot, którego odwołany członek był przedstawicielem.”.

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

§ 3. 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

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwałą Nr XV.84.19 z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2019 r. poz. 6081) uregulowała tryb i zasady powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowymi warunkami jego funkcjonowania.

Po opublikowaniu powyższej uchwały – Łódzki Urząd Wojewódzki wniósł zastrzeżenia co do
§ 2 ust. 4 uchwały, zarzucając Organowi, że wykroczył poza uprawnienia ustawowe wprowadzając
fakultatywne przesłanki odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego.

Organ w wyjaśnieniach złożonych Organowi nadzoru wskazał, że § 2 ust. 4 kwestionowanej uchwały
został do niej wprowadzony z daleko posuniętej ostrożności.

Zgodnie z jego postanowieniami – „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.”

W zakresie okoliczności dyskwalifikujących wskazać można chociażby sytuację, w której członek
zespołu zostaje objęty procedurą „Niebieskie Karty”. W przypadku braku pisemnej rezygnacji takiej osoby,
albo w przypadku braku złożenia wniosku przez podmiot, którego ta osoba jest przedstawicielem – Wójt
byłby pozbawiony możliwości odwołania takiej osoby ze składu zespołu.

Dodatkowo – w praktyce zdarzały się przypadki, w których w składzie zespołu znajdowały się osoby,
które nie były już członkami 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.
W takiej sytuacji – te podmioty powinny złożyć wniosek o odwołanie takich osób, czego jednak nie czyniły.
Powodowało to powstanie kolejnej okoliczności, w której Wójt byłby pozbawiony możliwości odwołania
ze składu zespołu osoby, która nie jest już członkiem w/w jednostek.

Z uwagi na podniesione zastrzeżenia – Organ dostosowując się do nich - wyeliminował kwestionowaną
przesłankę fakultatywną, w związku z czym zmodyfikował całe brzmienie § 2 uchwały w taki sposób, aby
nie budził on zastrzeżeń Organu Nadzoru.

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