
UCHWAŁA NR XVI/161/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE 

z dnia 7 lutego 2020 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 z późn. zm.)1)  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 późn. zm.)2)  Rada Miejska 
w Barcinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Barcinie – zwanym dalej Zespołem. 

§ 2. Członków Zespołu powołuje się na czas nieokreślony w drodze zarządzenia. 

§ 3. Członków Zespołu wybiera się ze swego grona w głosowaniu jawnym większością głosów. 

§ 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.  

§ 5. Przewodniczący Zespołu może być odwołany  z pełnionej funkcji na podstawie:  

a) pisemnej rezygnacji złożonej Burmistrzowi Barcina; 

b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Barcina skierowanego do Zespołu; 

c) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu, złożonego na posiedzeniu 
Zespołu. 

§ 6. Odwołanie członka Zespołu dokonuje Burmistrz Barcina zarządzeniem w sytuacji: 

a) rezygnacji z pracy w Zespole; 

b) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 

c) ustania zatrudnienia członka w podmiocie, którego członek jest przedstawicielem; 

d) śmierci członka Zespołu; 

§ 7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. 

§ 8. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zaproszeni w roli ekspertów specjaliści  
i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych,  
w szczególności zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których 
uczestnictwo jest niezbędne w celu wypracowania gminnych procedur i standardów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.   

§ 9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz  
      na kwartał.  

§ 10. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z co najmniej 7 dniowym   
      wyprzedzeniem.  

§ 11. Przewodniczący kontaktuje się z członkami Zespołu telefonicznie, emailem lub   
      korespondencyjnie.  

§ 12. .Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je 
Burmistrzowi Barcina w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz.1571, 

poz.1696, poz.1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy w Dz.U. z 2019r. poz.730, poz.1818. 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Wojtkowiak 
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2015 r.poz.1390 z późn. zm.) do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na
podstawie art.9a ust.15 w/w ustawy rada gminy winna określić w drodze uchwały tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania. Rada Miejska w Barcinie niniejszą uchwałą czyni zadość delegacji ustawowej,
uchwalając niezbędne przepisy określające tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz regulujące szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
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