
UCHWAŁA NR XXIV/487/16
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2015.1515 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U.2015.1390), po przeprowadzeniu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi w trybie  
art. 5a ust. 1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2014.1118 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Zobowiązać Prezydenta do złożenia Radzie Miasta Katowice rocznego sprawozdania z pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 4. Uchyla się Uchwałę nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania.

§ 5. Do czasu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na mocy niniejszej Uchwały, obecni 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Krystyna Siejna

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 2728



 

 
 

         
         
 
 

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Katowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 
 

1. Miasto Katowice podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

2. W celu powołania Zespołu  Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem Prezydent 

Miasta Katowice występuje w formie pisemnej do organów lub osób reprezentujących 

podmioty określone w art.9a ust.3 pkt 1-5 i ust.4-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390) o imienne wyznaczenie 

osób, które zostaną powołane do składu Zespołu. 

 
3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są powoływani spośród kandydatów 

pisemnie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Wyłonienia kandydatów 

organizacji pozarządowych dokona Prezydent Miasta Katowice, biorąc pod uwagę                 

w szczególności zakres realizowanych przez podmiot zadań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne 

porozumienia. 

 

4. Po zawarciu stosownych pisemnych Porozumień Prezydent Miasta Katowice w drodze 

Zarządzenia powołuje skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
5. Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od wydania przez Prezydenta miasta Katowice Zarządzenia w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia jego składu. 

 

6. Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Zespołu. 

Z wyborów sporządza się protokół. 

 

7. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego lub członek Zespołu Interdyscyplinarnego upoważniony 

przez Przewodniczącego. 

 

8. Przewodniczący reprezentuje Zespół Interdyscyplinarny na zewnątrz. 

 

9. Zwołanie posiedzenia Zespołu następuje na wniosek:  

a) Prezydenta miasta Katowice, 

b) Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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10.  Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Zespołu 

Interdyscyplinarnego co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony. 

 

11.  W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowaną 

tematykę obrad. 

 

12.  Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się w formie pisemnej, osobiście 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej. 

 

13.  Z przebiegu posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się protokół. Protokół 

podpisuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

14.  Do Protokołu dołącza się listę obecności członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

15.  Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska i apele, podejmuje decyzje i postanowienia 

w sprawach należących do zakresu jego działania, które są zapisywane w protokole. 

Stanowisko Zespołu wyrażone jest w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.                              

Do podpisywania uchwał w imieniu zespołu upoważniony jest jego przewodniczący. 

 

16.  Zespół Interdyscyplinarny składa Prezydentowi miasta Katowice sprawozdanie                       

z rocznej działalności Zespołu do 15-go lutego roku następującego po roku, którego 

dotyczy sprawozdanie. 

 

17. Zespół Interdyscyplinarny tworzy i nadzoruje pracę 10 grup roboczych w różnych 

dzielnicach miasta  mających siedziby w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej               

1-10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

18.  Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na okres 3 lat zwany kadencją. 

 

19.  Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego następuje w takim samym 

trybie jak ich powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu                        

lub w przypadku złożenia przez Przewodniczącego albo jego Zastępcę rezygnacji                          

z pełnionej funkcji.  

 

20.   Odwołanie Zespołu lub poszczególnych jego członków następuje w drodze 

zarządzenia Prezydenta Miasta w sytuacji: 

a) nie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar przez Radę Miasta;  

b) na wniosek Przewodniczącego Zespołu w przypadku: 

─ nie uczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych 

nieobecności powtarzających się wielokrotnie, 

─ rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jego 

składzie, 

─ wykonywania przez członka Zespołu czynności lub zajęć pozostających w kolizji 

z obowiązkami członka Zespołu lub podważających zaufanie do jego bezstronności 
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lub  niezależności, w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem 

za  przestępstwo popełnione umyślnie, 

─ w przypadku okoliczności utrudniających dalszą pracę członka Zespołu; 

c) na pisemny wniosek członka zespołu zawierający rezygnację z udziału w pracach 

Zespołu lub na pisemny wniosek podmiotu, który wyznaczył swego przedstawiciela              

do składu Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

21. Prezydent Miasta Katowice  w trakcie trwania kadencji Zespołu uzupełnia jego skład na 

zasadach przewidzianych do powoływania członków Zespołu.  
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