
Projekt   

 

UCHWAŁA NR ……../2020 

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia ………… marca 2020r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. 

dotyczącej uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki  jego funkcjonowania 

 

 

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

U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                          

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218) Rada Gminy Smyków 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 
W Uchwale Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania     

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 „Regulamin Zespołu 

Interdyscyplinarnego”. 

 

1. §2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

§2 pkt 6 „Członek Zespołu może zostać odwołany: 

1) na jego pisemny wniosek, 

2) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu, 

3) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem z jednoczesną rekomendacją 

    dotyczącą wskazania kandydata na miejsce członka ustępującego”. 

  

2. skreśla się pkt 12 w §3   

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

  

§4. 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do PROJEKTU Uchwały 
 

 W dniu 30 grudnia 2019r. na sesji rady Gminy Smyków podjęto Uchwałę Nr 105/XII/2019        

z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 W dniu 22.01.2020r. do Urzędu Gminy w Smykowie wpłynęło zawiadomienie Wojewody 

Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące Uchwały Nr 105/XII/2019        

z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż 

niektóre jej postanowienia  m.in. §2 ust. 6 uchwały wykraczają poza zakres upoważnienia 

ustawowego określonego w art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U z 2020r. poz.218). 

 W odpowiedzi na zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania 

nadzorczego z dnia 22 stycznia 2020 r. znak sprawy PNK.I.4131.1.7.2020 - Przewodnicząca Rady 

Gminy Smyków wyjaśniła, że zapisy §2 ust.6 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego wskazują 

na sytuacje w których można odwołać członków Zespołu. Do takich okoliczności zaliczono m.in.: 

1) pisemny wniosek członka Zespołu, 

2) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu w przypadkach: 

a) naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole, 

b) nieuczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych nieobecności 

i powtarzających się wielokrotnie, 

3) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem z jednoczesną rekomendacją 

dotyczącą wskazania kandydata na miejsce członka ustępującego. 

 Takie zapisy miały na celu zapewnienie stabilności i ciągłości w funkcjonowaniu zespołu 

interdyscyplinarnego oraz miały eliminować wszelkie nieprawidłowości w jego pracy. Należy 

podkreślić, że organem decydującym o odwołaniu członka zespołu jest Wójt Gminy - podobnie jak 

w przypadku jego powołania. § 2 ust. 6 Regulaminu posługuje się zwrotem "może", zatem nie jest 

to zapis mówiący o obowiązku odwołania członka Zespołu a jedynie o pewnym uprawnieniu            

w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek. Owe przesłanki skupiające się na naruszeniach 

leżących po stronie członków Zespołu, wpływających na jego pracę składają się na tryb i sposób 

odwoływania, który Rada Gminy Smyków uchwaliła w regulaminie stosownie do treści art. 9a ust. 

15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 W dniu 04.02.020r. do Urzędu Gminy w Smykowie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: PKN.I.4130.16.2020 z dnia 04.02.2020r. dotyczące Uchwały    

Nr 105/XII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r., gdzie Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność 

Uchwały w części określonej w §2 ust. 6 pkt 2 lit. a) i b) oraz §3 ust. 12 z uwagi na postanowienia 

m.in. §2 ust. 6 uchwały, które wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego określonego          

w art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U     

z 2020r. poz.218). 

 W związku z powyższym zasadne jest podjęcie zmian do Uchwały Nr 105/XII/2019 z dnia 

30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego 

tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 

 


