
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... .... r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „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 (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta 
Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą 
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejskiego.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie „Trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania” wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta na podstawie 
porozumień zawartych z następującymi podmiotami:

a. Policją,
b. Ochroną Zdrowia,
c. Organizacjami pozarządowymi,
d. Kuratorską Służbą Sądową Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego,
e. Prokuraturami Rejonowymi,
f. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
g. Oświatą,
h. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Punkt 5 uchyla się.

3. Punkt 6 uchyla się.

4. Punkt 12 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Tekst jednolity 

 

 

Załącznik do uchwały 

nr V/41/11 

        Rady Miasta Katowice 

        z dnia 31 stycznia 2011 roku.  

 

 

Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Katowicach oraz tryb i warunki jego funkcjonowania 

 

 

1.  Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej Zespołem podejmuje, integruje i koordynuje 

działania służb, instytucji  i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie miasta Katowice. 

 

2. Do zadań Zespołu należy realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar. 

 

3.  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

a. Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, 

b. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c. Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, 

d. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

e. Policji, 

f. Ochrony zdrowia, 

g. Straży Miejskiej, 

h. Kuratorskiej Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału 

Karnego, 

i. Prokuratury Rejonowej – Południe, Północ, Wschód i Zachód 

j. Organizacji pozarządowych. 

 

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta na podstawie porozumień zawartych 

z następującymi podmiotami: 

a. Policją, 

b. Ochroną zdrowia, 

c. Organizacjami pozarządowymi, 

d. Kuratorską Służbą Sądową Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału 

Karnego, 

e. Prokuratorami Rejonowymi, 

f. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

g. Oświatą, 

h. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

5. Zostaje uchylony 

 

6. Zostaje uchylony 
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7. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych 

przez  organizacje pozarządowe. Wyłonienia kandydatów organizacji pozarządowych dokona 

Prezydent Miasta Katowic z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej 

współpracy z miastem Katowice 

 

8. Pierwsze spotkanie Zespołu zwołane zostanie przez Prezydenta Miasta Katowice nie 

później niż 30 dni od jego powołania. 

 

9. W posiedzeniach Zespołu uczestniczyć może Prezydent Miasta Katowice, bądź 

upoważniony przez niego Wiceprezydent. 

 

10. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak   

nie  rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

11. Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 

głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Zespołu.         

Z wyborów sporządza się protokół. 

 

12. Zostaje uchylony 

 

13. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

 

14. Do zadań przewodniczącego należy: 

a. reprezentowanie Zespołu, 

b. ustalanie terminów spotkań, 

c. zwoływanie spotkań, 

d. prowadzenie spotkań Zespołu, 

e. ustalanie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw 

przewidzianych do rozpatrzenia. 

 

15. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie 

jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Ponadto, odwołanie może 

nastąpić na pisemny wniosek przewodniczącego, wiceprzewodniczącego o odwołanie             

z pełnienia przez nich w/w funkcji. 

 

16. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jego członków. 

 

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

dzielnicach miasta z siedzibą w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach.   

   

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

 

19. Odwołanie Zespołu lub poszczególnych jej członków następuje w drodze zarządzenia 

Prezydenta Miasta w sytuacji: 
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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 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 o rezygnację z udziału w pracach Zespołu. 

 

20.  Prezydent Miasta Katowice powołuje nowych członków celem uzupełnienia składu 

Zespołu zgodnie z punktem 3 Trybu Powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Katowicach oraz trybu i warunków jego funkcjonowania. 

 

21. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całego Zespołu. 

 

22. Członkowie Zespołu pełnią funkcje społecznie. Za pracę w Zespole nie przysługuje im  

wynagrodzenie. 

 

23. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
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Uzasadnienie
Zmiana Uchwały ma miejsce w związku z zaleceniami pokontrolnymi w zakresie funkcjonowania

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice.
Zmieniono punkt 4 załącznika do Uchwały zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, tj. rozszerzono katalog

podmiotów, z którymi Prezydent Miasta podpisuje porozumienia o:
a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
b/ Oświatę,
c/ Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Usunięto punkt 5, 6 i 12 załącznika do uchwały. Kompetencje związane z powoływaniem

i odwoływaniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
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