Uchwała Nr …………….
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia …………………...
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.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r, poz. 1390 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§1
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
terenie Miasta Redy, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu
określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§3
Traci moc uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr …………..
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia ……………….

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§1
Przepisy ogólne
1. Miasto Reda podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
Burmistrzem Miasta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
§2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i ustala jego skład w drodze Zarządzenia
Burmistrza Miasta Redy.
2. Członkowie Zespołu powoływani są spośród przedstawicieli instytucji, organizacji
i jednostek organizacyjnych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie na okres kadencji wynoszący cztery lata.
3. Burmistrz Miasta Redy odwołuje w formie Zarządzenia członka Zespołu przed
upływem kadencji:
1) na pisemny, umotywowany wniosek członka Zespołu,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, przy czym wniosek
o odwołanie powinien wskazywać nowego kandydata na członka Zespołu,
3) na pisemny, umotywowany wniosek przewodniczącego Zespołu
w uzasadnionych przypadkach.
4. W przypadku odwołania członka Zespołu przez Burmistrza Miasta Redy Przewodniczący Zespołu zawiadamia instytucję, której członek był przedstawicielem.

§3
Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany spośród jego członków
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Po upływie kadencji Zespół
Interdyscyplinarny dokonuje wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
na kolejną kadencję spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący
dokonuje wyboru dwóch Zastępców spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zastępcy pełnią obowiązki Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie
jego nieobecności.
2. Przewodniczący zostaje wybrany na okres kadencji wynoszący cztery lata.
3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępców zostaje pisemnie
powiadomiony Burmistrz Miasta Redy.
4. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, na podstawie:
1) uzasadnionego wniosku członka Zespołu,
2) uzasadnionego wniosku Burmistrza Miasta Redy.
5. Przewodniczący Zespołu zostaje odwołany także na skutek złożenia pisemnej
rezygnacji.
6. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zespołu z przyczyn określonych
dotychczasowy Przewodniczący Zespołu wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego.
§4
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Redy, wyznaczając członka
Zespołu, który będzie prowadził posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego
Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie.
3. Poszczególne grupy robocze wybierają lidera grupy roboczej, który przewodniczy jej
pracom.
4. Dla usprawnienia realizacji działań członkowie grup roboczych będą kontaktować się ze
sobą osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
5. O posiedzeniach Zespołu oraz grup roboczych członkowie zawiadamiani są pisemnie na
wskazany adres korespondencyjny oraz dodatkowo na adres instytucji, której są

przedstawicielami. Dopuszcza się wysyłanie zawiadomień na wskazany przez członka
adres e-mail oraz drogą telefoniczną.
6. Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych są protokołowane, protokół zawiera w
szczególności porządek posiedzenia, listę obecności oraz tematykę omawianych spraw
ogólnych i indywidualnych, protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub lider grupy
roboczej.
7. Członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy w
celu nabywania i wymiany doświadczeń.
8. Członkowie Zespołu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu
oraz grup roboczych
i zobowiązani są do złożenia informacji Przewodniczącemu
Zespołu z podjętych przez siebie działań.
§5
1. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25.
2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Redzie.
§6
Przepisy przejściowe
Dotychczasowi członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z Przewodniczącym
pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zespołu na zasadach określonych
niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Redzie Nr …………………….. z dnia ……………….
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zmiany dotyczące warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego wynikają
z konieczności doprecyzowania zasad współpracy i funkcjonowania Zespołu oraz jego grup
roboczych w oparciu o wnioski wynikające z dotychczasowego okresu działalności.
Dodatkowo są odpowiedzią na zastrzeżenia nadesłane przez Prokuraturę Rejonową
w Wejherowie.

Opracowała: Małgorzata Klebba

