
 
UCHWAŁA NR 424/2017 

RADY MIEJSKIEJ  w JASTROWIU 
 

z dnia 29 sierpnia 2017r. 
 
 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                              
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, 
poz.935) i art.9a ust.15  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy                               
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) -  
  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie  
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§2. Traci moc uchwała Nr 41/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 
2011r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
zmieniona uchwałą Nr 221/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. 
zmieniającą uchwałę Nr 41/2011 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 9 czerwca 2011r.                      
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr 424/2017  Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 29 sierpnia 2017r.  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

 
 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków  
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 1. Gmina i Miasto Jastrowie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez 
organizację pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu, zwanego w dalszej 
części „Zespołem”. 

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie 
działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 
 

Rozdział II 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Jastrowiu 
 

§2. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie  
w drodze zarządzenia. 

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Gminy               
i Miasta Jastrowie a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności członkowie Zespołu składają 
przed Burmistrzem Gminy i Miasta Jastrowie oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust.3 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, potwierdzając ten fakt własnoręcznym 
podpisem. 
 

§3. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie odwołuje członka Zespołu przed upływem 
kadencji: 

1) na jego wniosek, 
2) w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, z której został delegowany, 
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 



4) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Zespołu. 
 
 

Rozdział III 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Jastrowiu 
 

§4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie                      

w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w §2 ust.3. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród jego członków, wybierany jest                       

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Przewodniczący Zespołu, Zastępca 
przewodniczącego oraz Sekretarz. 

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

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, 
2) przygotowuje porządek obrad posiedzenia, 
3) przewodniczy obradom, 
4) zarządza i przeprowadza głosowania, 
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla realizacji zadań Zespołu. 

5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zespołu 
przekazywane są członkom i innym osobom zaproszonym w formie pisemnej za 
potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności. Odpis protokołu 
dostarczany jest członkom Zespołu w terminie 14 dni od daty zakończenia posiedzenia. 

7. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Protokolant. 
8. Do protokołu załącza się w szczególności projekty programów, projekty socjalne 

oraz inne dokumenty, mające wpływ na politykę prowadzoną przez Gminę i Miasto Jastrowie  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

9. Zespół może wnioskować do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o zlecenie 
przeprowadzenia usług, badań, opracowywania ekspertyz, itp. w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

10. Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają zwykłą większością głosów                                
w głosowaniu jawnym. 
 

§5. 1. W przypadku tworzenia grup roboczych przez Zespół, ich skład osobowy 
określany jest przez Przewodniczącego na podstawie zebranych w sprawie dowodów. 

2. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów, którymi będą się 
posługiwać w swojej pracy określa Przewodniczący na posiedzeniu Zespołu, po konsultacji 
z jego członkami. 
 

§6. Przewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa Radzie Miejskiej                 
w Jastrowiu sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem 
skuteczności  i efektywności pracy. 
 

§7. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie, zwany dalej 
„Ośrodkiem”. 

2. Zadaniem Ośrodka jest opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych                            
w działalności Zespołu. 



3. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy                  
i Miasta Jastrowie. 

4. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści: „Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie”. 
 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§8. Członkowie Zespołu potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się                         

z treścią załącznika  do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w 
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Nr 424/2017  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie 
(Dz.U. z 2015r. poz.1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy                   
w rodzinie, w szczególności w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym, w skład którego 
wchodzą w szczególności przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 
organizacji pozarządowych. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez Burmistrza, 
a działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem a podmiotami, których 
przedstawiciele wchodzą w skład zespołu. Z kolei tryb i sposób powoływania i odwoływania 
członków zespołu oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa rada gminy.  

Uchwałą Nr 41/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.  Rada Miejska w Jastrowiu określiła tryb                         
i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego  Zespołu Interdyscyplinarnego                               
w Jastrowiu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
 Aktualnie jednostki prokuratury z terenu województwa wielkopolskiego występują do 
organów stanowiących jednostek samorządu gminnego o uchylenie lub zmianę podjętych 
uchwał z lat 2010-2014 bądź składają skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                     
w Poznaniu  o stwierdzenie nieważności tych uchwał, pomimo że organ nadzoru – Wojewoda 
Wielkopolski nie podejmował w odniesieniu do przedmiotowych uchwał środków nadzoru.   
 Przedmiotowe działania związane są z ukształtowaniem się linii orzeczniczej 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, z której wynika, że uchwały w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowią akty prawa miejscowego 
podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 Samorządy gminne z terenu powiatu złotowskiego, w tym Gmina i Miasto Jastrowie, 
zostały poinformowane o zamierzonych działaniach ze strony Prokuratora Rejonowego                       
w Złotowie.    
 W celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                               
w Jastrowiu opracowano projekt przedkładanej uchwały, zbliżony treściowo do poprzednio 
obowiązującego, z nadaniem mu charakteru przepisu prawa miejscowego. 
 
 W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest  w pełni uzasadnione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


