
UCHWAŁA NR XL/424/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1249) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem” oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Porębie z dnia 22 lutego 2011 r. roku w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XL/424/22 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

§ 1. 1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny (zwany także dalej „Zespół”) powołuje i odwołuje Burmistrz 
Miasta Poręba w drodze zarządzenia. 

2. Burmistrz Miasta Poręba powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których 
mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych imiennie przez organy 
tych podmiotów. 

3. Burmistrz Miasta Poręba odwołuje członka Zespołu: 

a) na pisemny wniosek członka Zespołu, 

b) na pisemny wniosek podmiotu, który wskazał kandydata na członka Zespołu. 

4. Wniosek o odwołanie członka Zespołu przedkłada się bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Poręba. 

5. W przypadku odwołania członka Zespołu Burmistrz Miasta Poręba powołuje w skład Zespołu inną osobę 
w sposób wskazany w § 1 ust. 2 powyżej. 

§ 2. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Poręba. 

2. Wyboru Przewodniczącego Zespołu (zwanego dalej także „Przewodniczącym”) dokonuje się w sposób 
określony w art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwykłą większością głosów, 
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni inny, wybrany przez Zespół 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członek Zespołu. 

4. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

5. Przewodniczący składa Burmistrzowi Miasta Poręba coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie 
do 31 marca następnego roku. 

§ 3. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Zespołu. 

2. Posiedzenie Zespołu może być także zwołane na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Zespołu. 

3. Przewodniczący Zespołu zawiadamia ustnie, pisemnie lub mailowo członków Zespołu o terminie 
i miejscu posiedzenia, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach pilnych 
i uzasadnionych Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania wymogów formalnych. 

4. Posiedzenie Zespołu odbywa się w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

5. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół jego przebiegu i listę obecności. 

7. W razie nieobecności na posiedzeniu Zespołu członek Zespołu zobowiązany jest drogą pisemną bądź 
elektroniczną powiadomić o tym Przewodniczącego najpóźniej w dniu posiedzenia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1249) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z art. 9a ust. 15 w/w ustawy Rada 
gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

W dniu 22 lutego 2011 r. co prawda Rada Miasta Poręba podjęła uchwałę nr V/38/11 roku w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, tym niemniej aktualnie wymaga ona dostosowania do 
wymogów ustawowych, stąd decyzja w przedmiocie uchwalenia nowego trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, przy jednoczesnej 
utracie mocy dotychczasowej uchwały. 
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