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UCHWAŁA NR 70/VII/2011
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lutego 2011 r.

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

Działając na podstawie: 

- art.  18  ust.  2  pkt  15 , art.  40  ust.  1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

- art.  17  ust.   1  pkt  1  ustawy   z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (tekst  jednolity  Dz.  U. 
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

- art. 9a ust. 15 ustawy z dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.) 

po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Wojaczek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/VII/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
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Załącznik





do Uchwały 70/VII/2011





Rady Miasta Rybnika





z dnia 23 lutego 2011 r.


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


Rozdział I

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 1. O możliwości wskazywania kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Rybniku, zwanego dalej „Zespołem”, Prezydent Miasta zawiadamia zainteresowane podmioty, o których mowa  w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. W przypadku zamiaru powołania w skład Zespołu przedstawicieli podmiotów, 
o których mowa w art. 9a ust. 5 ww. ustawy, Prezydent Miasta zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika zaproszenie do współpracy i składania kandydatur.

§ 3. Zgłoszenia kandydata na członka Zespołu dokonuje się w formie pisemnej w terminie wskazanym w zawiadomieniu lub zaproszeniu, o których mowa w § 1 i 2.


§ 4. Zgłoszenie winno zawierać: dane zgłaszającego podmiotu, wskazanie kandydata na członka Zespołu, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu zgłaszającego podmiotu.


§ 5. Prezydent Miasta odwołuje członka Zespołu jeżeli: 


1) złożył pisemną rezygnację z udziału w pracach Zespołu,


2) ustaje zatrudnienie członka w jednostce, która typowała członka do pracy 
w Zespole,

3) ustaje członkostwo w organizacji, która typowała członka do pracy w Zespole,


4) ustaje członkostwo w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 6. Prezydent Miasta może również odwołać członka Zespołu:

1) z własnej inicjatywy,


2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu,


3) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,


4) w przypadku, gdy członek nie wywiązuje się z powierzonych zadań.


§ 7. Zarządzenie, w sprawie odwołania członka Zespołu doręcza się zainteresowanemu oraz podmiotowi, którego był przedstawicielem.

§ 8. W przypadku odwołania przewodniczącego Zespołu, powołanie nowego przewodniczącego Zespołu powinno nastąpić nie później niż na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w art. 9a ust. 8  ww. ustawy. 

§ 10. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera przewodniczącego Zespołu, wiceprzewodniczącego Zespołu oraz sekretarza.


Rozdział II

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

§ 1. Przewodniczący Zespołu:


1) kieruje pracami Zespołu,


2) przewodniczy obradom Zespołu,


3) zwołuje posiedzenia Zespołu,


4) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu lub jego odwołania, obowiązki przewodniczącego Zespołu wykonuje wiceprzewodniczący Zespołu.


§ 1Posiedzenia Zespołu zwoływane są pisemnie co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się proponowany porządek obrad. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może doręczyć zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym.


§ 3. Przewodniczący Zespołu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zespołu na żądanie:


1) Prezydenta Miasta,


2) co najmniej dwóch członków Zespołu.


§ 4. Siedzibą Zespołu jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 
przy ul. Żużlowej 25.


§ 5. Każdy członek Zespołu, na pierwszym posiedzeniu Zespołu na którym jest obecny, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

§ 6. Posiedzenia Zespołu organizowane są w siedzibie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibach podmiotów wchodzących w skład Zespołu lub w innych wskazanych miejscach.

§ 7. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu osobowego, w głosowaniu jawnym. Na wniosek członka Zespół może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół z załączoną listą obecności. Protokół jest przyjmowany i podpisywany na następnym posiedzeniu Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 9. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. Członek Zespołu, 
w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie przewodniczącego.

§ 10. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta sprawozdań z pracy Zespołu, w terminach:

1) do 31 lipca -  za okres styczeń – czerwiec danego roku;

2) do 31 stycznia - za okres lipiec – grudzień roku poprzedniego.


Rozdział III

Postanowienia końcowe


Szczegółowy zakres działania Zespołu, określa Regulamin Zespołu przyjęty przez Zespół i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Rybnika.
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