
 

 

UCHWAŁA NR XXIII-215/2020 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Olsztynku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.), art. 9a ust. 15, w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, poz. 218 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynku, zwany 

dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Olsztynka w drodze zarządzenia, po uprzednim wystąpieniu do 

uprawnionych podmiotów o wskazanie przedstawicieli. 

2. Burmistrz Olsztynka odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia: 

1) na wniosek członka Zespołu, 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem. 

3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. 

§ 2. 1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Olsztynka w zarządzeniu o powołaniu 

Zespołu. 

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

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

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

przewodniczącego Zespołu. 

§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący lub, gdy nie jest to możliwe - zastępca 

przewodniczącego, w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą e-mailową. 

2. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszane osoby nie będące jego członkami, jeżeli posiadają wiedzę 

niezbędną do realizacji zadań Zespołu. 

§ 4. Posiedzenia grup roboczych zwołuje przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb. 

§ 5. Procedurę dokumentowania działalności Zespołu i grup roboczych oraz ich szczegółową organizację 

reguluje Zespół w regulaminie. 

§ 6. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku, który zapewnia 

obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 
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§ 8. Traci moc uchwała Nr VII-54/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

trybu, sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynku oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 100, poz. 1648). 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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