
UCHWAŁA NR XLIV/275/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, 
poz.1875 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2015 r., poz.1390 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Traci moc Uchwała nr V/27/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 marca 2018 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego w dalszej części 
,,Zespołem” jest:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz.1390 z późn. 
zm.),

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z póź.zm.),

3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.)

2. Głównym celem funkcjonowania Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, w tym w 
szczególności dzieci.

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w formie zarządzenia.

Rozdział 3.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 1. Obszarem działania Zespołu jest teren gminy Czerniejewo.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Czerniejewo.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Zespołu, po ustaleniu przedmiotu posiedzenia, miejsca i terminu, a także listy 
zaproszonych gości.

4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu organizuje prace 
Zespołu, a w szczególności:

1. zwołuje posiedzenia Zespołu,

2. przygotowuje porządek obrad posiedzenia,

3. przewodniczy obradom,

4. zarządza i przeprowadza głosowanie,

5. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do realizacji zadania Zespołu.

5. Na posiedzenie Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, które przed przystąpieniem do prac składają 
oświadczenie o zachowaniu poufności. W przypadku udziału w posiedzeniu Zespołu członków rodziny z 
problemem przemocy, nie odbiera się od nich oświadczenia o zachowaniu poufności.
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6. Na posiedzeniu Zespołu sporządza się listę obecności oraz raport, zawierający w szczególności skład 
Zespołu, ustalenia dotyczące sytuacji rodziny, zadania zaplanowane do realizacji (rodzaj i podział zadań, 
termin realizacji) oraz wnioski do innych placówek, instytucji. Raport jest podpisywany przez członków 
Zespołu i zaproszonych ekspertów.W przypadku, gdy na posiedzeniu Zespołu poruszane są problemy 
przemocy w więcej niż jednej rodzinie sporządza się odpowiednio liczbę raportów.

§ 4. Dokumentację Zespołu przechowuje się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Czerniejewie.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu i Wiceprzewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu 
spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 
w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, a także w innych miejscach umożliwiających jego przeprowadzenie.

3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

4. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
zawodowych.

5. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych 
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

6. Roczne sprawozdanie z działalności Zespołu Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Czerniejewo w terminie do 31 marca każdego roku.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/275/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 marca 2018 r.

W dniu 2 marca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła skarga Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie na Uchwałę nr V/27/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23
lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z wnioskiem o stwierdzenie jej
nieważności w całości. Prokurator zarzucił uchwale m.in. brak ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, a co za tym idzie brak wiążącej mocy prawnej. Prokurator również
zakwestionował zapisy uchwały powtarzające zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
uregulowanie w uchwale materii, co do której brak jest upoważnienia ustawowego.

Przedmiotowa uchwała uwzględnia wszystkie zarzuty stawiane przez prokuraturę oraz jest zgodna z
zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 21 marca 2018 r.
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