
UCHWAŁA NR V/31/11  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia 1 marca 2011 r.  

 

w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 i Nr 125, poz. 842) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), która nakłada 

na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej 

cytowanej ustawy obliguje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały trybu i sposób 

powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione  

Przewodniczący Rady

Miejskiej  

 

Jan Michaliszyn 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO 

FUNKCJONOWANIA  

Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński w drodze zarządzenia.  

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

§ 3. W skład Zespołu wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione 

w § 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi podmiotami, w przypadku pracowników samorządowych Miasto i Gminy Radzyń

Chełmiński zostają oni wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

§ 5. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 

posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ 

składu Zespołu.  

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas trwania kadencji Zespołu.  

3. O wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński.  

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 

sekretarz Zespołu oraz zastępca przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 1, który 

wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

5. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zespołu pełnią swoje funkcje 

przez czas trwania kadencji Zespołu.  

§ 6. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

§ 7. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 5 ust.1.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odwołuje członka Zespołu mocą 

zarządzenia przypadku: 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. Pierwsze posiedzenia Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.  

§ 10. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 

zadań w ramach pracy w Zespole, również po ustaniu członkostwa.  

§ 11. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to 

niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce posiedzenia, 

o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.  

§ 12. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu.  

§ 13. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków.  

§ 14. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia.  

§ 15. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.  

§ 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.  

§ 17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

§ 18. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu 

i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński.  

§ 19. Spotkania organizowane są głównie w biurze Rady Miejskiej. Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Załącznik do Uchwały Nr 

V/31/11 

Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego 

z dnia 1 marca 2011 r.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim- 

1 osoba; 

3) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 2 osoby;

4) Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

5) Kurator sądowy – 1 osoba.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ składu 

Zespołu; 

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji 

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,

b) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie 

roczne. 
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UCHWAŁA NR V/31/11  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia 1 marca 2011 r.  

 

w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 i Nr 125, poz. 842) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), która nakłada 

na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej 

cytowanej ustawy obliguje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały trybu i sposób 

powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione  

Przewodniczący Rady

Miejskiej  

 

Jan Michaliszyn 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO 

FUNKCJONOWANIA  

Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński w drodze zarządzenia.  

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

§ 3. W skład Zespołu wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione 

w § 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi podmiotami, w przypadku pracowników samorządowych Miasto i Gminy Radzyń

Chełmiński zostają oni wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

§ 5. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 

posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ 

składu Zespołu.  

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas trwania kadencji Zespołu.  

3. O wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński.  

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 

sekretarz Zespołu oraz zastępca przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 1, który 

wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

5. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zespołu pełnią swoje funkcje 

przez czas trwania kadencji Zespołu.  

§ 6. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

§ 7. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 5 ust.1.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odwołuje członka Zespołu mocą 

zarządzenia przypadku: 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. Pierwsze posiedzenia Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.  

§ 10. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 

zadań w ramach pracy w Zespole, również po ustaniu członkostwa.  

§ 11. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to 

niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce posiedzenia, 

o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.  

§ 12. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu.  

§ 13. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków.  

§ 14. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia.  

§ 15. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.  

§ 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.  

§ 17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

§ 18. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu 

i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński.  

§ 19. Spotkania organizowane są głównie w biurze Rady Miejskiej. Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Załącznik do Uchwały Nr 

V/31/11 

Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego 

z dnia 1 marca 2011 r.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim- 

1 osoba; 

3) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 2 osoby;

4) Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

5) Kurator sądowy – 1 osoba.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ składu 

Zespołu; 

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji 

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,

b) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie 

roczne. 
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UCHWAŁA NR V/31/11  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia 1 marca 2011 r.  

 

w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 i Nr 125, poz. 842) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), która nakłada 

na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej 

cytowanej ustawy obliguje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały trybu i sposób 

powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione  

Przewodniczący Rady

Miejskiej  

 

Jan Michaliszyn 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO 

FUNKCJONOWANIA  

Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński w drodze zarządzenia.  

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

§ 3. W skład Zespołu wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione 

w § 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi podmiotami, w przypadku pracowników samorządowych Miasto i Gminy Radzyń

Chełmiński zostają oni wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

§ 5. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 

posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ 

składu Zespołu.  

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas trwania kadencji Zespołu.  

3. O wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński.  

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 

sekretarz Zespołu oraz zastępca przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 1, który 

wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

5. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zespołu pełnią swoje funkcje 

przez czas trwania kadencji Zespołu.  

§ 6. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

§ 7. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 5 ust.1.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odwołuje członka Zespołu mocą 

zarządzenia przypadku: 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. Pierwsze posiedzenia Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.  

§ 10. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 

zadań w ramach pracy w Zespole, również po ustaniu członkostwa.  

§ 11. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to 

niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce posiedzenia, 

o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.  

§ 12. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu.  

§ 13. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków.  

§ 14. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia.  

§ 15. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.  

§ 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.  

§ 17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

§ 18. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu 

i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński.  

§ 19. Spotkania organizowane są głównie w biurze Rady Miejskiej. Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Załącznik do Uchwały Nr 

V/31/11 

Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego 

z dnia 1 marca 2011 r.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim- 

1 osoba; 

3) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 2 osoby;

4) Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

5) Kurator sądowy – 1 osoba.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ składu 

Zespołu; 

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji 

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,

b) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie 

roczne. 
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UCHWAŁA NR V/31/11  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia 1 marca 2011 r.  

 

w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 i Nr 125, poz. 842) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), która nakłada 

na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej 

cytowanej ustawy obliguje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały trybu i sposób 

powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione  

Przewodniczący Rady

Miejskiej  

 

Jan Michaliszyn 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO 

FUNKCJONOWANIA  

Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński w drodze zarządzenia.  

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

§ 3. W skład Zespołu wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione 

w § 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi podmiotami, w przypadku pracowników samorządowych Miasto i Gminy Radzyń

Chełmiński zostają oni wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

§ 5. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 

posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ 

składu Zespołu.  

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas trwania kadencji Zespołu.  

3. O wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński.  

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 

sekretarz Zespołu oraz zastępca przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 1, który 

wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

5. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zespołu pełnią swoje funkcje 

przez czas trwania kadencji Zespołu.  

§ 6. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

§ 7. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 5 ust.1.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odwołuje członka Zespołu mocą 

zarządzenia przypadku: 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. Pierwsze posiedzenia Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.  

§ 10. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 

zadań w ramach pracy w Zespole, również po ustaniu członkostwa.  

§ 11. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to 

niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce posiedzenia, 

o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.  

§ 12. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu.  

§ 13. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków.  

§ 14. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia.  

§ 15. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.  

§ 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.  

§ 17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

§ 18. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu 

i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński.  

§ 19. Spotkania organizowane są głównie w biurze Rady Miejskiej. Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Załącznik do Uchwały Nr 

V/31/11 

Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego 

z dnia 1 marca 2011 r.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim- 

1 osoba; 

3) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 2 osoby;

4) Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

5) Kurator sądowy – 1 osoba.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ składu 

Zespołu; 

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji 

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,

b) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie 

roczne. 
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UCHWAŁA NR V/31/11  

RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO  

z dnia 1 marca 2011 r.  

 

w sprawie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a

ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 i Nr 125, poz. 842) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), która nakłada 

na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej 

cytowanej ustawy obliguje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały trybu i sposób 

powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione  

Przewodniczący Rady

Miejskiej  

 

Jan Michaliszyn 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO 

FUNKCJONOWANIA  

Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński w drodze zarządzenia.  

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

§ 3. W skład Zespołu wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione 

w § 2 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące tymi podmiotami, w przypadku pracowników samorządowych Miasto i Gminy Radzyń

Chełmiński zostają oni wskazani przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

§ 5. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 

posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ 

składu Zespołu.  

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas trwania kadencji Zespołu.  

3. O wyborze przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński.  

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 

sekretarz Zespołu oraz zastępca przewodniczącego na zasadach określonych w ust. 1, który 

wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.  

5. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zespołu pełnią swoje funkcje 

przez czas trwania kadencji Zespołu.  

§ 6. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

§ 7. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego 

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 5 ust.1.  

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odwołuje członka Zespołu mocą 

zarządzenia przypadku: 

Rozdział 2 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 9. Pierwsze posiedzenia Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

w terminie 30 dni od daty powołania Zespołu.  

§ 10. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 

zadań w ramach pracy w Zespole, również po ustaniu członkostwa.  

§ 11. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to 

niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce posiedzenia, 

o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.  

§ 12. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu.  

§ 13. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

połowa jego członków.  

§ 14. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia.  

§ 15. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.  

§ 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.  

§ 17. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

§ 18. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym kompetencje przewodniczącego Zespołu 

i zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu zostaną określone w regulaminie 

organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Radzyń Chełmiński.  

§ 19. Spotkania organizowane są głównie w biurze Rady Miejskiej. Mogą być również 

organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Załącznik do Uchwały Nr 

V/31/11 

Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego 

z dnia 1 marca 2011 r.

1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim- 

1 osoba; 

3) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 2 osoby;

4) Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – 2 osoby;

5) Kurator sądowy – 1 osoba.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku 

głosowania jawnego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ składu 

Zespołu; 

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na pisemny uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji 

uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym. 

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne,

b) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie 

roczne. 
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