
UCHWAŁA NR 390/LVI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 
z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie: określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 1249) uchwala co 

następuje:  

§ 1 

Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których 

treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 roku  

w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków i zasad jego 

funkcjonowania. 

§ 3 

Zespół Interdyscyplinarny powołany w trybie i w sposób określony w Uchwale, o której 

mowa w § 2, działa do chwili powołania nowego Zespołu.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy 

obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

między innymi tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust.1 i 2 ustawy stanowi, że 

gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

Jedynym dokumentem określającym szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego powinna być uchwała Rady Miejskiej, natomiast w Gostyninie 

określone to zostało również w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Burmistrza.  

 

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały, która to ureguluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr 390/LVI/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie, zwanego dalej „Zespołem”, zajmującego się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta Gostynina oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania. 

2. Głównym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji  

i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.  

3. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują na rzecz kompleksowej pomocy  

w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym  

w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe 

związane z przemocą. 

 

§ 2 

Tryb powoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie powołuje Burmistrz 

Miasta Gostynina w drodze Zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele – wskazani imiennie w zarządzeniu  

o powołaniu – następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych 

działających na terenie miasta Gostynina:   

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Komendy Powiatowej Policji; 

4) placówek oświatowych;  

5) zakładów opieki zdrowotnej; 

6) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Gostyninie  

i kuratorzy sądowi. 

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta 

Gostynina, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

 



§ 3 

Tryb odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Burmistrz Miasta Gostynina odwołuje członka Zespołu: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) z własnej inicjatywy. 

 

§ 4 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, który zapewnia 

jego obsługę organizacyjno-techniczną. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego 

członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

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

zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zespołu, jego Zastępcy lub Sekretarza Zespołu 

ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby pełniącej tę funkcję. 

5. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu, jego Zastępcy lub Sekretarza Zespołu może 

nastąpić: 

1) na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu,  

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, 

 w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.   

6. Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca, zaś wyjątkowych 

sytuacjach Sekretarz Zespołu. 

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – Zastępca 

Przewodniczącego lub Sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym 

powiadamia w dowolny sposób członków Zespołu. 

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

trzy miesiące. 

9. Prace Zespołu mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co 

najmniej połowa jego członków. 

10. Decyzje i ustalenia zespołu podejmowanie są w drodze uchwał. 

11. Do udziału w posiedzeniach zespołu mogą być zapraszane inne osoby nie będące jego 

członkami, bez prawa głosowania.  

12. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację  

o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 

podjęte uchwały lub ustalenia. 



13. 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. 

14. Do prac w grupach roboczych mogą być powoływani przedstawiciele instytucji, 

organizacji i jednostek organizacyjnych, o których mowa § 2 ust. 2, którzy nie są 

członkami Zespołu. 

15. Każdy członek Zespołu i grupy roboczej, przed przystąpieniem do wykonywania zadań 

składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych 

uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole, którego treść określa 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obowiązek ten utrzymuje się także po 

ustaniu członkostwa. 

16. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 

służbowych lub zawodowych i nie otrzymują za nie wynagrodzenia od Gminy Miasta 

Gostynina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


