
           
          

          
UCHWAŁA Nr XXXIX/197/2017 

RADY GMINY SADOWNE 
z dnia 31 października 2017r. 

  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie 
Gminy Sadowne 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy 
Sadowne uchwala, co następuje:    
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Sadowne Nr IV/22/2011 z dnia 21 marca 2011 roku 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy 
Sadowne. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                             



 
Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIX/197/ 2017 
z dnia 31 października 2017r. 

 
  Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 

 
§1. 

 
1. Zespół interdyscyplinarny zwany dalej zespołem powołuje i odwołuje zarządzeniem 

Wójt Gminy Sadowne. 
2. Członkowie zespołu są powoływani na czas nieokreślony. 

 
§2. 

 
Dokonanie wyboru osób powoływanych do zespołu następuje w ten sposób, 
że przedstawiciele właściwych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez 
osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami. 
 

§3. 
 

1. Wójt odwołuje członka zespołu w przypadku: 
a) złożenia przez członka zespołu rezygnacji, 
b) ustania zatrudnienia członka zespołu w instytucji/jednostce, której był 

przedstawicielem, 
c) na wniosek instytucji/jednostki, której członek zespołu jest 

przedstawicielem. 
2. Członkostwo w zespole wygasa w przypadku śmierci członka zespołu. 
3. W miejsce członka zespołu, który został odwołany lub którego członkostwo 

w zespole wygasło, Wójt Gminy Sadowne powołuje nowego członka zespołu. 
 

§4. 
 

1. Przewodniczący zespołu jest wybierany przez członków zespołu w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 
członków zespołu. 

2. Warunkiem wyboru Przewodniczącego zespołu jest uzyskanie zgody kandydata. 
3. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata. 
4. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się na piśmie Wójta Gminy 

Sadowne. 
 

§5. 
 

1. Przewodniczący zespołu może zostać odwołany przed upływem kadencji 
w trybie przewidzianym do jego powołania: 
a) na pisemny wniosek któregokolwiek z członków zespołu, 
b) na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Sadowne. 

2. Złożenie przez Przewodniczącego zespołu pisemnej rezygnacji jest 
równoznaczne z jego odwołaniem. 



 
§6. 

 
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 

Sadowne, a instytucjami/jednostkami, których przedstawiciele wchodzą w jego 
skład. 

2. Zakres zadań realizowanych przez członków zespołu ujmuje się 
w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Sadowne 
a instytucjami/jednostkami, o których mowa w ust. 1.  

3. Z każdego posiedzenia zespołu sporządza się  protokół zawierający listę 
obecności, tematykę omawianych spraw, przypadki indywidualne, opis działań 
do podjęcia. 

4. Posiedzenia zespołu organizuje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sadownem, co nie wyklucza ich organizowania w innym miejscu 
w razie zajścia takiej potrzeby. 

5. Posiedzenia zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego zespołu. 
6. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 

 
 

 
 


