
 

Uchwała Nr XXXVI/280/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Poniecu 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Miejska w Poniecu 

uchwala co następuje: 

 

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

Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu 

określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

  

 § 2. Uchyla się uchwałę Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 

roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Poniecu  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie    

do Uchwały Nr XXXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 roku   

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego    

w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    

 

 W dniu 30 maja 2018 r. Prokurator Rejonowy w Gostyniu wystąpił do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały Nr VI/44/2011 

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania      

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu  oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

Uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa w szczególności przepisów art. 42 ustawy z dnia 08 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 2 

ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1523) i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP 

poprzez bezzasadne zaniechanie opublikowania tej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, co spowodowało, że nie wiąże ona adresatów utworzonych w 

niej norm prawnych i nie wywołuje skutku prawnego. 

 Z uwagi na wniesioną skargę  proponuje się uchylenie Uchwały Nr VI/44/2011 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania              

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu  oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

 Mając na uwadze powyższe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym 

przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, zaszła konieczność opracowania                 

i uchwalenia przez Radę Miejską w Poniecu nowej uchwały dotyczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego, która będzie miała charakter prawa miejscowego, wobec czego musi zostać 

ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym.            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały  

Nr XXXVI/280/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Poniecu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 

Rozdział I 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu 

 

 § 1. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołuje i 

odwołuje Burmistrz Ponieca spośród osób wskazanych przez podmioty, o których mowa w art. 9a 

ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w 

formie zarządzenia.    

 2. Burmistrz Ponieca odwołuje członka Zespołu:   

1) na jego wniosek,   

2) w przypadku zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, z której został delegowany,   

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w sytuacji 

stwierdzenia naruszenia przez daną osobę obowiązków członka Zespołu, 

4) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.   

 3. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany przez Burmistrza Ponieca 

w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności 

danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.    

 4. W przypadku odwołania członka Zespołu podmiot, który reprezentowała dana osoba, 

wskazuje inną osobę na członka Zespołu.     

Rozdział II 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu 

 

 § 2. 1. Członkowie Zespołu wybierają spośród jego członków Przewodniczącego Zespołu, 

Zastępcę Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu na pierwszym posiedzeniu zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym.    

 2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu oraz 

Sekretarza Zespołu Przewodniczący Zespołu powiadamia pisemnie Burmistrz Ponieca.    

 3. Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu 

mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w trybie przewidzianym do ich powołania: 

1) na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Zespołu, 

2) na skutek złożonej  rezygnacji, 

3) na uzasadniony wniosek Burmistrza Ponieca.   

 4. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego 

Zespołu lub Sekretarza Zespołu wyboru nowego Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy 

Przewodniczącego Zespołu czy Sekretarza Zespołu dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na 

którym nastąpiło odwołanie.     

 § 3. Zmiany, uzupełnienie lub powiększenie składu Zespołu  następuje w trybie właściwym 

do jego powołania.    

 § 4. 1.  Pierwsze posiedzenie  Zespołu zwołuje Burmistrz Ponieca.   

 2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, 

wynikających w szczególności z procedury „Niebieskie Karty”, nie rzadziej jednak niż raz na 



kwartał, zawiadamiając członków Zespołu i inne osoby zaproszone o terminie, miejscu i porządku 

obrad Zespołu pisemnie, telefonicznie, faxem lub email, co najmniej na siedem dni przed 

posiedzeniem.   

 3. Przewodniczący Zespołu prowadzi obrady według przyjętego przez Zespół porządku 

obrad.   

 4. Członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży oraz kosztów uczestnictwa w 

posiedzeniach.    

 5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający: listę obecności, tematykę 

omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. 

 6. Posiedzenia Zespołu protokołuje Sekretarz Zespołu a protokół podpisuje Przewodniczący 

Zespołu i Sekretarz Zespołu.    

 7. Do protokołu załącza się w szczególności projekty programów, projekty socjalne oraz 

inne dokumenty, mające wpływ na politykę prowadzoną przez Gminę Poniec w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.    

 8. Zespół może wnioskować do Burmistrza Ponieca o zlecenie przeprowadzenia usług, 

badań, opracowywania ekspertyz, itp. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie.    

 9. Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.    

 10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu.    

 11. Posiedzenia Zespołu organizowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu. Mogą 

być również organizowane w  siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 

Zespołu.     

 12. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.    

 13. Członek Zespołu informuje Przewodniczącego Zespołu o niemożności uczestnictwa w 

posiedzeniu Zespołu podając przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność.     

 § 5. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów, którymi będą się 

posługiwać w swojej pracy określa Przewodniczący na posiedzeniu Zespołu, po konsultacji z jego 

członkami     

 § 6. Przewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa Radzie Miejskiej w Poniecu 

sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i efektywności 

pracy.    

 § 7. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, zwany dalej „Ośrodkiem”.    

 2. Ośrodek opracuje wzory dokumentów, którymi posługiwać będzie się w swojej pracy 

Zespół.    

 3. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy Poniec, 

w części będącej w dyspozycji Kierownika Ośrodka.    

 4. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści: 

„Zespół Interdyscyplinarny w Poniecu, ul. Krobska 45a, tel./fax 65 5731 318”.    

 

 

 

 

 

 


