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UCHWAŁA NR XI/110/2019
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na
terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.)1) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na
terenie Gminy Inowrocław, zwanego dalej ,,Zespołem’’ oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 3. Odwołania członka Zespołu dokonuje Wójt Gminy Inowrocław zarządzeniem w sytuacji:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pracy w Zespole;
2) na uzasadniony wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w uzasadnionych przypadkach;
4) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
5) ustało zatrudnienie członka Zespołu w podmiocie, którego członek jest przedstawicielem.
§ 4. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu, zgłoszony na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród jego
członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, może zostać wybrany Zastępca
Przewodniczącego.
§ 5. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może zostać odwołany na podstawie pisemnej rezygnacji,
na uzasadniony wniosek Wójta Gminy Inowrocław lub na uzasadniony wniosek co najmniej 3 członków
Zespołu. Odwołanie z funkcji następuje na posiedzeniu Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 6. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy skutkuje koniecznością powołania nowego
Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
§ 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, wskazując termin, miejsce i cel
posiedzenia, o czym powiadamia członków Zespołu.

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019r.poz. 1309,poz.1571 oraz poz.1696
i poz.1815.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019r. poz. 730 i poz.1818.
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§ 8. Zawiadomienia o terminie, miejscu i celu posiedzenia Zespołu przekazywane są członkom oraz innym
zaproszonym osobom w formie pisemnej i telefonicznej, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
posiedzenia.
§ 9. Decyzje odnośnie prac Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane są zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
§ 10. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.
§ 11. Traci moc uchwała nr VIII /60/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2011r.
Nr 186 poz. 1697).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
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