
UCHWAŁA NR XXIII/292/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Łasku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Łasku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/292/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO W ŁASKU 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gmina Łask podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między 
innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku zwanego dalej „Zespołem”. 

§ 2. Zespół powoływany jest przez Burmistrza Łasku w drodze zarządzenia. 
Rozdział 2. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
§ 3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby 

kierujące instytucjami/jednostkami. 
§ 4. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 

oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji 
zadań w ramach pracy w Zespole. 

§ 5. Burmistrz Łasku odwołuje członka Zespołu: 
1) na jego wniosek; 
2) na uzasadniony wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem. 

§ 6. Wygaśnięcie członkostwa w Zespole następuje z chwilą śmierci lub ustania zatrudnienia 
w podmiocie, który reprezentował członek Zespołu. 

§ 7. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia członkostwa podmiot, który delegował daną osobę, 
wskazuje inną osobę na członka Zespołu. 

§ 8. Zmiany w składzie osobowym Zespołu dokonywane są w trybie jak dla jego powołania. 
Rozdział 3. 

Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz  Zastępcy 
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zastępca Przewodniczącego zostaje 
wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

§ 10. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego zostaje wybrany na czas określony, na 
okres 3 lat. 

§ 11. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zastępcy 
Przewodniczącego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Łasku. 

§ 12. Odwołanie Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego może nastąpić: 
1) na uzasadniony pisemny wniosek: 

a) co najmniej 50% składu Zespołu, 
b) Burmistrza Łasku; 
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2) w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji. 
§ 13. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 
§ 14. W przypadku odwołania Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego następuje na 

tym samym posiedzeniu Zespołu. 
§ 15. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego skutkuje koniecznością 

powołania nowego Przewodniczącego lub jego Zastępcy, w trybie określonym w § 9.   
Rozdział 4. 

Warunki funkcjonowania Zespołu 
§ 16. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Łasku 

a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. 
§ 17. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub 

zawodowych. 
§ 18. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych 

pomiędzy Burmistrzem Łasku a instytucjami/organizacjami. 
§ 19. Szczegółowy zakres prac Zespołu określa regulamin organizacyjny opracowany przez 

Zespół i zatwierdzony przez Burmistrza Łasku. 
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