UCHWAŁA NR XIX/256/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) Rada Gminy Lubicz uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr Nr III/25/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/256/20
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 lutego 2020 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
§ 1. Ilekroć jest mowa o:
1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubicz;
2) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Lubicz.
§ 2. 1. Zespół powołuje Wójt w drodze zarządzenia spośród podmiotów, określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Wójt pisemnie powiadamia podmioty określone w ust. 1 o możliwości zgłaszania przez te podmioty
przedstawicieli na członka Zespołu. W powiadomieniu tym wyznacza się termin zgłaszania przedstawicieli, który
nie może być krótszy niż 14 dni licząc od dnia doręczenia powiadomienia.
§ 3. Zgłoszenie przedstawicieli przez podmioty uprawnione odbywa się w formie pisemnej.
§ 4. 1. W terminie do 14 dni od dnia, w którym upływa termin wyznaczony do zgłaszania przedstawicieli Wójt
powołuje Zespół.
2. Niezwłocznie po powołaniu Zespołu Wójt powiadamia podmioty określone w § 3 oraz zgłoszonych przez te
podmioty przedstawicieli o powołaniu danej osoby na członka Zespołu.
§ 5. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów uprawnionych pracują w Zespole aż do chwili odwołania.
§ 6. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których
przedstawiciele powołani zostaną do pracy w Zespole.
§ 7. 1. Odwołania ze składu Zespołu wszystkich jego członków lub niektórych z nich dokonuje Wójt w formie
zarządzenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu Interdyscyplinarnego - w przypadku złożenia
przez członka Zespołu pisemnej rezygnacji lub ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie który go
zgłosił - przy czym wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu
Interdyscyplinarnego;
2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. W przypadku odwołania członka Zespołu, w jego miejsce Wójt powołuje innego członka Zespołu z tej samej
instytucji, po zgłoszeniu kandydatury przez jej kierownika. W tym przypadku § 3 - § 6. stosuje się odpowiednio.
§ 8. 1. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wszyscy członkowie Zespołu, grup roboczych składają
Wójtowi oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje pisemnie Wójt w terminie do 30 dni od daty powołania Zespołu.
§ 10. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespół powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Zespołu
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W tym samym
trybie Zespół może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego.
2. Funkcja Przewodniczącego i Zastępcy ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z jej pełnienia.
3. Przewodniczący lub Zastępca może zostać odwołany w trybie określonym w ust. 1, na podstawie:
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1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu;
2) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.
4. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy skutkuje koniecznością wyboru nowego Przewodniczącego lub
Zastępcy spośród członków Zespołu, na tym samym posiedzeniu.
5. O wyborze Przewodniczącego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt.
§ 11. 1. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje pisemnie, e-mail, telefonicznie, faksem i prowadzi
Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego lub pracownik socjalny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
2. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności listę obecności członków
Zespołu, omawianą tematykę, podjęte ustalenia. Dokumentację sporządza pracownik socjalny do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub inna wskazana przez Przewodniczącego osoba spośród członków
Zespołu.
4. Na posiedzeniach Zespołu Przewodniczący lub pracownik socjalny do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie przedstawia zebranym członkom Zespołu ustalenia z prac grupy roboczej prowadzącej procedurę
"Niebieskie Karty".
5. Zespół posługuje się pieczątką:
1) nagłówkową o treści:
Zespół Interdyscyplinarny przy Gminie Lubicz
ul. Toruńska 56, 87 – 162 Lubicz
tel. 56 674 21 55 wew. 6;
2) imienną o treści:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Miejscem spotkań Zespołu jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
7. Zespół sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi wraz ze
sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w terminie do 31 marca roku następnego.
§ 12. 1. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub
wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
2. Koordynatorem grup roboczych jest pracownik socjalny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
§ 13. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.
§ 14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub
zawodowych.
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Uzasadnienie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy w Lubiczu podjęła
Uchwałę Nr III/25/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W dniu 23 grudnia 2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowy Toruń-Wschód w Toruniu wniósł za
pośrednictwem Rady Gminy Lubicz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na w/w
uchwałę dotyczącą zaskarżenia przedmiotowej uchwały w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów
prawa materialnego. Mocą Uchwały Nr XVIII/246/20 z dnia 30 stycznia 2020r. skarga wraz z odpowiedzią na
nią została przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
Rada Gminy Lubicz uznała, że samoczynnie dokona uchylenia zaskarżonej uchwały i podejmie nową
uchwałę w zakresie zgodnym z przepisami aktualnie obowiązującego prawa i w obecnym stanie prawnym oraz
zgodnie z uwagami prokuratora.
Stosownie do przepisów art. 9 a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W myśl art. 9a ust. 15 przywołanej ustawy Rada Gminy
określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Mają powyższe na uwadze przedkładam Radzie Gminy Lubicz projekt uchwały z prośbą o podjęcie.
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