
UCHWAŁA NR XXVI/192/21 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

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

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/192/21 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Zespół realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

Rozdział 2. 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, powołuje Wójt Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Nowe Ostrowy 
a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 

§ 4. Członek Zespołu zostaje odwołany przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy w drodze Zarządzenia.  

Rozdział 3. 
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowych Ostrowach 

§ 5. 1.   Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

2. Po upływie kadencji Zespół pełni swoje funkcje do czasu powołania Zespołu w nowym składzie. 

§ 6. Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt Gminy Nowe Ostrowy w ciągu 30 dni od dnia wydania 
zarządzenia w sprawie powołania Zespołu. 

§ 7. 1.   Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego Zespołu.  

2. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Zespołu oraz 
sekretarza. 

§ 8. 1.   Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe wiceprzewodniczący 
najstarszy wiekiem, wskazując termin, miejsce i cel posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu 
drogą pisemną lub mailową najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

2. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego członkowie Zespołu zostają powiadomieni najpóźniej 
2 dni przed terminem posiedzenia. 

3. Posiedzenie Zespołu może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jego składu 
osobowego lub innego podmiotu w razie uzyskania przez niego informacji o przypadku zagrożenia 
przemocą w rodzinie bądź przemocy w rodzinie. W tym przypadku przewodniczący ma obowiązek 
zwołać posiedzenie Zespołu w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

§ 9. 1.   Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe wiceprzewodniczący 
najstarszy wiekiem.  

2. Posiedzenie Zespołu może być prowadzone, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego 
członków. 

§ 10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

Id: 1E1BB9CE-0217-4B49-8796-B135037FDA8F. Podpisany Strona 1



1) datę posiedzenia; 

2) listę obecności; 

3) porządek posiedzenia; 

4) treść podjętych uchwał, wniosków, opinii; 

5) podpisy przewodniczącego i sekretarza Zespołu. 

§ 11. 1.   Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. 

2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu jego członek winien usprawiedliwić 
swą nieobecność przed posiedzeniem, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione do dnia 
następnego posiedzenia. 

§ 12. 1.   Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych 
Ostrowach. 

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowych Ostrowach. 

§ 13. Przewodniczący Zespołu przedstawia Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy roczne sprawozdanie 
z działalności Zespołu. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

Wojewoda Łódzki w piśmie Nr PNIK-I.4131.839.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. – rozstrzygnięcie
nadzorcze dotyczące uchwały 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 stwierdził nieważność powyższej uchwały.

Został zatem przygotowany projekt uchwały w nowym brzmieniu, w którym uwzględniono
zakwestionowane przez Wojewodę jako niezgodne z prawem zapisy poprzedniej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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