
UCHWAŁA NR IX/119/2019
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 oraz z 2019 r., 
poz. 730 i 1818) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 192, 
poz. 2591 z dnia 7 grudnia 2010 r.)  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 pkt 1 do 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

1) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) przedstawiciele Policji;

4) przedstawiciele oświaty;

5) przedstawiciele ochrony zdrowia;

6) przedstawiciele organizacji pozarządowych;

7) kuratorzy sądowi”;

2) § 3 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

„4. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele 
podmiotów innych niż określone w § 3 ust. 1 pkt 1-7, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”;

3) § 4 ust. 1 pkt 1 do pkt  3 uchyla się;

4) § 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Benedykt Leszczyński
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