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UCHWAŁA NR IV/32/19
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Reńskiej Wsi 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 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy w Reńskiej Wsi uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
zwanego dalej ”Zespołem” zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Reńska Wieś.
2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny.
3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
§ 3.1. Wójt powołuje w skład Zespołu przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie po wcześniejszym
zawarciu z tymi podmiotami porozumień, w których podmioty te wskażą swoich przedstawicieli w Zespole.
2. Członków Zespołu powołuje się w drodze zarządzenia Wójta, które doręcza się każdemu z członków Zespołu.
3. Jeżeli zachodzi potrzeba udziału w Zespole przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie, których
przedstawiciele nie wchodzą obowiązkowo w skład Zespołu, Wójt zwraca się do tych podmiotów o wskazanie
ich przedstawicieli, a następnie powołuje ich w skład Zespołu.
§ 4.1. Wójt odwołuje w drodze zarządzenia członka Zespołu:
1) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
2) z inicjatywy Wójta Gminy Reńska Wieś w przypadku przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Reńskiej Wsi i przedstawiciela oświaty, a w przypadku odwołania innego członka Zespołu
za zgodą podmiotu, którego jest przedstawicielem.
2. Odwołanie następuje z dniem doręczenia zarządzenia Wójta Gminy o odwołaniu danego członka Zespołu.
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Rozdział 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
§ 5.1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków,
większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku,
gdy przewodniczący Zespołu nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu do czasu jego wyboru funkcję
tę pełni członek Zespołu wyznaczony przez Wójta.
3. Przewodniczący kieruje całokształtem prac Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu wybierany jest jego zastępca spośród członków Zespołu,
większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
5. Zastępca Przewodniczącego zastępuje przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności.
§ 6.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia członków
Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Przewodniczący Zespołu jest obowiązany zwołać posiedzenie także na pisemny wniosek co najmniej
jednej czwartej liczby członków Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby niebędące jego członami,
jeżeli zajdzie taka potrzeba, w szczególności ekspertów i przedstawicieli innych niż wymienione w ustawie
instytucji i organizacji, których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja
działająca na terenie gminy Reńska Wieś na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu
posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu
14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
§ 7.1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Zespół podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, jeżeli w posiedzeniu Zespołu
bierze udział, co najmniej połowa jego członków.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności temacie posiedzenia, opisie
przebiegu posiedzenia oraz podjętych uchwałach, ustaleniach i kierunkach działań. Do protokołu dołącza się
listę obecności członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Reńska Wieś sprawozdań
z pracy Zespołu za ostatni rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia roku następnego.
§ 8.1. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie,
w szczególności w sytuacji wymagającej podjęcia zintegrowanych działań wielokierunkowych.
2. Posiedzenia grup roboczych są protokołowane; przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Każda grupa robocza wybiera z pośród siebie przewodniczącego grupy większością głosów w głosowaniu
jawnym, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych
instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innych terminach.
5. Skład grup roboczych uzależniony jest od rozpatrywanego problemu. Członkowie Zespołu i grup
roboczych powiadamiani są pisemnie o terminach posiedzeń. Dopuszcza się powiadomienia telefoniczne oraz
drogą elektroniczną.
§ 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi w ramach obsługi organizacyjno-technicznej
Zespołu jest zobowiązany w szczególności do przekazywania członkom Zespołu informacji o terminie oraz
miejscu posiedzenia, sporządzenia protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu informacji
niezbędnych do prawidłowego wykonywania jego zadań oraz przechowuje dokumentację prac i działań
Zespołu i grup roboczych.
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§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Reńska Wieś nr VI/27/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krzysztof Olszowka

