
 

Uchwała nr XLIV/389/2010 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 września 2010 roku 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala co następuje:  

§ 1 

1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego: 
1) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego są powoływani spośród przedstawicieli:  

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie wskazanych przez 
kierownik, 

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wskazanych przez 
Komisję, 

c) policji, wskazanych przez kierownika Posterunku Policji w Prószkowie, 
d) oświaty, spośród kandydatów wskazanych przez dyrektorów szkół z terenu Gminy 

Prószków,  
e) ochrony zdrowia, spośród kandydatów wskazanych przez Zakłady Opieki 

Zdrowotnej działających na terenie Gminy Prószków,  
f) organizacji pozarządowych, spośród kandydatów wskazanych przez organy 

statutowe tych organizacji działających na terenie Gminy Prószków,  
g) kuratorów sądowych wskazanych przez prezesa Sądu Rejonowego w Opolu, 
h) prokuratury i innych podmiotów niŜ określone w ust. 2 pkt 1-7, działających na 

rzecz przeciwdziałania w rodzinie jeśli zgłoszą chęć pracy w zespole 
interdyscyplinarnym, po otrzymaniu zawiadomienia o tworzeniu zespołu. 

2) członkowie zespołu interdyscyplinarnego są powoływani do 40 dni od zawiadomienia 
podmiotów wskazanych w pkt. 1 o konieczności wskazania kandydatów celem 
utworzenia zespołu interdyscyplinarnego. 

3) burmistrz odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego: 
a) na wniosek członka zespołu interdyscyplinarnego,  
b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 
c) z własnej inicjatywy w przypadku przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i przedstawicieli oświaty.  
4) odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go członkowi zespołu 

interdyscyplinarnego.  
2. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego: 

1) pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi do chwili 
wyboru przewodniczącego, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Prószkowie, 

2) na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego wybiera się zastępcę 
przewodniczącego oraz sekretarza, 



3) kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwołuje i prowadzi przewodniczący 
zespołu, 

4) przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ustala porządek obrad, termin 
posiedzenia o którym zawiadamia członków zespołu ze siedmiodniowym 
wyprzedzeniem, 

5) w przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i prowadzi 
zastępca, 

6) posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego jest waŜne, gdy weźmie w nim udział 
połowa członków zespołu w przypadku braku wymaganej liczby członków 
przewodniczący wyznacza kolejny termin posiedzenia, 

7) uchwały zespołu zapadają większością głosów, 
8) posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego są protokołowane; protokół podpisują 

przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego lub jego zastępca oraz sekretarz. 
3. Zapewnia się warunki lokalowe odbywania się  posiedzeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Prószkowie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

     Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

                        Klaudia Lakwa 

 

 

  

 


