
Projekt

z dnia  13 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIX/457/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków 
funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Regulamin 
pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest w szczególności: 

a) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.)”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Burmistrz Mszczonowa może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego: 

a) w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności 
danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym, 

b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

c) na podstawie pisemnej rezygnacji, 

d) w przypadku ustania rekomendacji udzielonej przez instytucję, która go delegowała, 

e) w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, z której został delegowany, 

f) na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności z powodu 
niewywiązywania się ze swoich obowiązków, nagannego zachowania się, naruszania dyscypliny pracy 
Zespołu Interdyscyplinarnego, nieobecności na posiedzeniach.

4. W miejsce odwołanego członka Zespołu Interdyscyplinarnego Burmistrz Mszczonowa powołuje innego 
członka Zespołu Interdyscyplinarnego z instytucji, z której pochodzi odwołany”;

3) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu 
spośród jego członków, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W szczególnych przypadkach 
pracami Zespołu Interdyscyplinarnego może kierować inny członek Zespołu Interdyscyplinarnego wskazany 
przez Przewodniczącego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu: 

„1a. Do zadań Przewodniczącego należy: 

Id: AEB603FA-96E4-4DE2-A75C-CC623DC399AF. Projekt Strona 1



a) reprezentowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

b) ustalanie terminów posiedzeń, 

c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń, 

d) ustalanie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do 
rozpatrzenia.

1b. Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołana z tej 
funkcji na podstawie: 

a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu Interdyscyplinarnego; 

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Mszczonowa. Odwołanie następuje w wyniku 
głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego 
członków.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i ust. 2b w brzmieniu: 

„2a. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2b. Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby zaproszone 
przez Przewodniczącego.”;

4) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zespół Interdyscyplinarny w składzie co najmniej trzyosobowym może tworzyć grupy robocze w celu 
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwraca się do 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane 
w rozwiązywaniu problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.”,

c) w ust. 5 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w co najmniej trzyosobowym składzie.”,

d) w ust. 4 – ust. 7 i ust. 9 – ust. 11 wyrazy „zespołów roboczych”, „zespołu roboczego” zastępuje się 
odpowiednio wyrazami „grup roboczych”, „grupy roboczej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa już od dwóch lat na 
terenie Gminy Mszczonów. Doświadczenia nabyte przez członków Zespołu w trakcie  wykonywania przez nich 
obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, spowodowały konieczność zmiany regulaminu przede wszystkim w zakresie możliwości zmian 
w składzie osobowym Zespołu, minimalnego składu grupy roboczej, odpowiedzialności członków Zespołu, 
zasad głosowania oraz kompetencji Przewodniczącego. Inne zmiany mają charakter porządkujący 
i aktualizujący podstawę prawną działania Zespołu.
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