
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/316/22 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2021r., poz. 1249), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 i poz. 583) Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 

zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. Tryb powoływania członków Zespołu: 

1. Członków Zespołu powołuje Burmistrz Miasta Świdwin w drodze zarządzenia. 

2. Każdy uprawniony na podstawie ustawy podmiot może wskazać jednego przedstawiciela. 

§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu. 

1. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin. 

2. W miejsce odwołanego członka Zespołu Burmistrz Miasta Świdwin powołuje osobę wskazaną przez 

uprawniony podmiot, którego przedstawiciel został odwołany. 

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.  

1. Burmistrz Miasta Świdwin zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 30 dni od 

daty powołania członków Zespołu. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu otwiera i prowadzi Burmistrz Miasta Świdwin lub osoba przez niego 

upoważniona do czasu wyboru Przewodniczącego Zespołu. 

3. Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego Zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. 

4. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, 

2) ustala terminy, miejsce i porządek obrad Zespołu, 

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, 

4) ustala skład i liczebność grupy roboczej w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku, 

5) koordynuje pracę grup roboczych i Zespołu, 
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6) gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane dotyczące między innymi spraw kierowanych 

do grup roboczych, składu poszczególnych grup i efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje 

oceny realizacji zadań przez grupy robocze oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty. 

5. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek 

Zespołu. 

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na trzy 

miesiące. 

7. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, nie będące jego członkami, które 

mogą wspierać Zespół w realizacji jego zadań, w szczególności członkowie grup roboczych i specjaliści 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający co najmniej: listę obecności, 

tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 

9. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świdwinie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 

§ 6. Traci moc Uchwała NR III/15/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie  trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.         

   
Przewodnicząca Rady Miasta 
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