UCHWAŁA NR XXXIII/256/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta
i Gminy Toszek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta
i Gminy Toszek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/256/2017
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Miasta i Gminy Toszek oraz warunki jego funkcjonowania

1. Zadania, uprawnienia oraz skład Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek,
zwanego dalej Zespołem, określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwana dalej ustawą.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Toszka w drodze zarządzenia.
3. Burmistrz Toszka zwraca się do właściwych jednostek i podmiotów o wytypowanie
swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu.
4. Burmistrz Toszka odwołuje członka Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania:
a) Na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem
b) Na wniosek członka Zespołu
c) Na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu lub w związku z decyzją
podjętą przez członków Zespołu w drodze głosowania w sprawie wniosku
o dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu, jak również kolejne w przypadku braku
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zespołu zwołuje Burmistrz Toszka.
6. Posiedzenia Zespołu może zwołać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej dwóch członków Zespołu, wskazując termin i miejsce posiedzenia, o czym
powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
W przypadku wystąpienia pilnej konieczności, posiedzenie może być zwołane bez
zbędnej zwłoki.
7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej
czterech jego członków, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
8. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, decydujący jest głos przewodniczącego.
9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu
posiedzenia oraz poczynione ustalenia.
10. Zespół może wybrać zastępcę przewodniczącego.
11. Zespół może określić szczegółowe warunki swojego funkcjonowania w Regulaminie
Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek oraz Grup Roboczych,
przyjętym przez członków Zespołu w drodze głosowania.
12. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada
go Burmistrzowi Toszka w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,
za rok poprzedni.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada gminy określa tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania podejmując stosowną uchwałę.
Zmiana dotychczasowej uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania jej
zapisów do obowiązujących przepisów prawa.
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