
UCHWAŁA NR XXIII/164/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
powołanego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach oraz szczegółowe 
warunki funkcjonowania, zgodnie z  załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/164/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 29 października 2020 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania 

1. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nowe Ostrowy 
powołującym Zespół Interdyscyplinarny. 

2. Powołanie i odwołanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; 

2) Przewodniczący zostaje wybrany na okres trzech lat; 

3) Na wniosek przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie wybiera się spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza; 

4) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt 
Gminy Nowe Ostrowy; 

5) Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu a w szczególności: 

a) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu, 

b) przewodniczy posiedzeniom zespołu, 

c) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji, 

d) inicjuje i organizuje prace zespołu. 

6) Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy Nowe 
Ostrowy w terminie 7 dni od złożenia wniosku i podać pod obrady zgłoszone sprawy. 

7) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, 

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Nowe Ostrowy. 

3. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał. 

4. Z każdego wyżej wymienionego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę 
obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 

5. Spotkania organizacyjne odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Mogą być 
również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
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6. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowych Ostrowach. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sygn. akt III SA/Łd 219/20
z dnia 3 września 2020 r. stwierdzającym nieważność uchwały nr IX/51/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania z dnia 21 czerwca 2011 r. został przygotowany projekt
uchwały w nowym brzmieniu.

Projekt został przygotowany z uwzględnieniem zastrzeżeń oraz zapisów, które pierwotnie wydano
z istotnym naruszeniem prawa. Regulacje zostały poprawione i dostosowane do obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Jacek Olesiński 

Id: 91D3A645-8450-43E2-A2A0-39F932692D9E. Podpisany Strona 1




