
UCHWAŁA Nr XXXI/394/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390, ze zm.), uchwala
 się, co następuje:

§ 1.

Określa  się  tryb  i  sposób  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego  w  Kaliszu  oraz  warunki  jego  funkcjonowania  w  brzmieniu  jak
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Traci moc uchwała nr LVI/754/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej Kalisza
w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (z późn.
zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
 Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXI/394/ 2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
 z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania

Rada  Miejska  Kalisza  podjęła  uchwałę  nr  LVI/754/2010  z  dnia  28  października  2010  r.
określającą  tryb  i  sposób  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego  w Kaliszu  oraz  szczegółowe warunki  jego  funkcjonowania  (z  późn.
zm.). 

W czerwcu bieżącego roku uchwała ta została zaskarżona przez Prokuraturę Okręgową w
Ostrowie Wielkopolskim.

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Poznaniu  wyrokiem  z  dnia  24  listopada  2016  r.
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Biorąc  powyższe  pod uwagę,  podjęcie  uchwały  uwzględniającej  zmiany,  o  które  wnosiła
Prokuratura i podtrzymał Wojewódzki Sąd  Administracyjny w Poznaniu, jest uzasadnione.

         Prezydent 
     Miasta Kalisza

   /.../
Grzegorz Sapiński



Załącznik 
do uchwały Nr XXXI/394/2016 
Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 29 grudnia 2016 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KALISZU

ORAZ WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

Zespół Interdyscyplinarny,  zwany dalej  „Zespołem” realizuje zadania określone w ustawie
o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  zadania  wynikające  z  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie
i koordynuje jego realizację.

Rozdział II. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

1. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia.
2. W skład  Zespołu  wchodzą  przedstawiciele  instytucji/jednostek/organizacji  wskazanych

w ustawie o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  oraz innych działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele  poszczególnych  instytucji/jednostek/organizacji  zostają  wskazani
imiennie, na piśmie przez osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami/organizacjami.

4. Prezydent Miasta Kalisza odwołuje członka Zespołu w przypadku:
-  złożenia  przez  niego  pisemnej  rezygnacji,  za  pośrednictwem podmiotu,  którego  jest
przedstawicielem,
- wniosku podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
- wniosku Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.

5. W przypadku odwołania członka Zespołu osoba kierująca  instytucją/jednostką/organizacją
     wskazuje w jego miejsce inną osobę w celu zapewnienia ciągłości prac Zespołu
      Interdyscyplinarnego i  grup roboczych.
6.   Przewodniczący Zespołu wybrany zostaje na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród
      jego członków na okres 3 lat.
7.  Odwołanie Przewodniczącego Zespołu przed upływem kadencji następuje w wyniku
     głosowania zwykłą większością głosów w przypadkach: 

- złożenia pisemnego uzasadnionego wniosku przez co najmniej trzech członków Zespołu,
- złożenia uzasadnionego wniosku przez Prezydenta Miasta Kalisza.

8.   Odwołanie Przewodniczącego zespołu skutkuje koniecznością dokonania wyboru nowego
      przewodniczącego, zgodnie z ust. 5

Rozdział III.  Warunki funkcjonowania Zespołu.

1. Zespół  działa  na  podstawie  porozumień  określających  zakres  współpracy  oraz  prawa
i obowiązki stron, zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a podmiotami, które
wskazały swoich przedstawicieli w skład Zespołu.



2. W przypadku pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych
Miasta poszczególne osoby w skład Zespołu wskazuje Prezydent Miasta Kalisza. Zapisy
Rozdziału II pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

3. W  celu  rozwiązywania  problemów  w  indywidualnych  przypadkach  związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może utworzyć grupy robocze na zasadach
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Członkowie  Zespołu  i  grup  roboczych  wykonują  zadania  w  ramach  obowiązków
służbowych i zawodowych.

5. Oświadczenie o treści określonej w art.  9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają przed przystąpieniem do
wykonywania  zadań,  na  pierwszym  posiedzeniu  Zespołu  lub  grupy  roboczej  po
otrzymaniu powołania.

6. Obsługę  organizacyjno  -  techniczną  Zespołu  zapewnia  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Kaliszu.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. 
8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe.
9. Szczegółowy zakres prac i zadań Zespołu, w tym zadania przewodniczącego oraz grup

roboczych określa w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Kalisza.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
  Andrzej Plichta
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