
UCHWAŁA NR VIII/80/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Łodygowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz.1493 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.).

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje :

§ 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach, zwanego dalej Zespołem, powołuje 
imiennie Wójt Gminy.

§ 2. 1. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

2. Odwołany członek Zespołu pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu chyba, że 
zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie. Kadencja nowo powołanego członka Zespołu upływa 
wraz z kadencją całego Zespołu.

§ 3. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego, a na jego wniosek jego zastępcę.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków 
Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. W zależności od zaistniałej potrzeby, przewodniczący może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu 
i terminu wskazanego w ust. 3.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informacje o składzie Zespołu 
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia.

3. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do 
dnia 31 stycznia następnego roku.

4. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 5. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Członkowie grup roboczych powołanych przez Zespół mogą brać udział w jego posiedzeniach.

3. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/313/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 roku w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
śląskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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