
UCHWAŁA NR XXI/136/13
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 777, z 2012 r. poz.567, z 2013 
r. poz.153) i w oparciu o art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 
U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842, 
z 2011 r. Nr 149, poz.887 ) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Gmina Komprachcice podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 
w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym zwanym dalej Zespołem: 

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach. 

§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Zespół powołuje Wójt Gminy Komprachcice, zwany dalej Wójtem Gminy, w drodze zarządzenia. 

2. Wójt Gminy zawiera z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu porozumienie na 
mocy których podmioty wskazują do uczestnictwa w pracach zespołu swoich przedstawicieli oraz ustalają zasady 
współpracy z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach; 

2) Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komprachcicach; 

3) Komisariatu Policji w Niemodlinie; 

4) gminnych placówek oświatowych; 

5) gminnych placówek ochrony zdrowia; 

6) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Komprachcice; 

7) sądu - kuratorzy sądowi. 

4. W skład zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Opolu oraz przedstawiciele 
podmiotów innych niż określone w ust. 3, a działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
gminy Komprachcice. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
członkowie Zespołu składają Wójtowi Gminy oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych 
uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu. 

§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Wójt Gminy Komprachcice może odwołać członka Zespołu: 

1) po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Zespołu; 
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2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych przy 
realizacji zadania. 

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
i realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie obowiązującym w Gminie Komprachcice. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, 
o których mowa w § 2 ust.2 uchwały. 

3. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego oraz Zastępcę 
Przewodniczącego Zespołu. 

4. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół. 

6. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

1) ustala przedmiot, terminy, miejsce posiedzeń zespołu; 

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu; 

3) zapewnia prawidłowy przepływ informacji i obieg dokumentów w zakresie działań Zespołu oraz 
podejmowanych przez Zespół decyzji. 

7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

8. Zespól spotyka się zgodnie z potrzebami co najmniej raz na trzy miesiące. 

9. Zespół może tworzyć grupy robocze w celach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałniu przemocy 
w rodzinie. 

10. Członków grup roboczych powołuje Przewodniczący Zespołu. 

11. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania może podejmować decyzje. 

12. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 

13. Zwykła większość głosów oznacza taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos 
liczbę głosów „przeciw”. 

14. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki. 

15. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 

16. Zespół może podejmować decyzje regulujące zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup 
roboczych. 

17. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy co najmniej jeden z powołanych przedstawicieli każdego 
z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4. 

18. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca. 

19. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe, a członkowie zespołu wykonują zadania zgodnie 
z art. 9 a ust 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIII/249/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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