UCHWAŁA NR IX/43/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) 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 Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Miasta w drodze
zarządzenia.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta w terminie 30 dni od dnia powołania Zespołu.
3. Wszystkie głosowania w Zespole są jawne, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy jego składu.
§ 2. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) ustala przedmiot i termin posiedzeń Zespołu,
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu,
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
4) inicjuje i organizuje pracę Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany z pełnienia funkcji na podstawie:
1) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta lub któregokolwiek z członków Zespołu;
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego.
§ 3. Burmistrz Miasta odwołuje członka Zespołu:
1) na jego pisemny wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.
§ 4. 1. Na wniosek przewodniczącego Zespół wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
2. Odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego lub sekretarza Zespołu następuje na pisemny wniosek
przewodniczącego Zespołu.
§ 5. O wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zespołu zostaje pisemnie
powiadomiony Burmistrz Miasta.
§ 6. Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go wiceprzewodniczący.
§ 7. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/43/19 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rada gminy,
określa

w

drodze

uchwały,

tryb

i

sposób

powoływania

i

odwoływania

członków

zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
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