RADA MIAST A MARKI
AI. ..I. Pibud"kiego 95

05-270

MARKI

tel. (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78

uioj. Mazouneckie

Uchwala Nr XVIl/llS/ZOll
Rady Miasta Marki
z dnia 30 Iistopada ZOll roku

w sprawie trybu powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu
Interdyscyplinarnego oraz szczegOlowych warunkow jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 200Sr. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 200Sr. Nr
180 poz. 1493 z pozn. zm.) Rada Miasta Marki uchwala, co nastepuje:

§1
Uchwala sie tryb
spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie w miescie Marki oraz
szczegolowe warunki jego funkcjonowania, kt6rych tresc stanowi zalacznik do niniejszej
uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza Burmistrzowi Miasta Marki.

§3
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia pubIikacji w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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RADA MIAST A MARKI
AI. J. Pllsudskiego 95

05-270

MARKI

Zalqcznik do Uchwaly
nr XVII/115/2011

tel. (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78

mojo Mazomieckie

Rady Miasta Marki z dnia
30 Iistopada 2011 roku

Tryb i spos6b powolywania i odwolywania cztonkow Zespolu
Interdyscyplinarnego oraz szczeg6towe warunki jego funkcjonowania

Rozdzlat f ,
Przepisy og61ne

§ 1.
1. Miasto Marki podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w

rodzinie, miedzy innymi poprzez powolanie i orqanizacje pracy Zespolu
Interdyscyplinarnego - zwanego dalej .Zespolern".
2. Zesp61 realizuje dzialania okreslone w Programie Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 20112015 oraz w ramach realizacji zalozen Krajowego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie.

Rozdziat 2.
Tryb i spos6b powotywania i odwolywania czronkow Zespofu

§ 2.
1. Burmistrz Miasta Marki zawiadamia pisemnie

instytucje i organizacje

wymienione wart. 9a ust. 1 ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 0
obowiqzku delegowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole.
2. Instytucje i organizacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
zglaszajq swoich przedstawicieli do Zespolu i zalaczaja plsernna zqode
delegowanej osoby do uczestnictwa w pracach Zespolu.
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§3
Zesp61 dziala na podstawie porozumlen zawartych porniedzy Burmistrzem Miasta
Marki a instytucjami i organizacjami, kt6rych przedstawiciele powolani zostana do
Zespolu.

§4
W sklad Zespolu wchodza przedstawiciele instytucji

organizacji dzialajacych na

terenie Miasta Marki, a w szczeqolnosci:

• Osrodka Pomocy Spolecznej w Markach
• Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w Markach
• Komendy Powiatowej Policji w Wolominie- komisariat Marki,
• Wydzialu Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Marki
• Plac6wek oswiatowo-wychowawczych
• Plac6wek slui:by zdrowia
• Prokuratury Rejonowej w Wolominie,
• Kurator6w Sadu Rejonowego w Wolominie
• Organizacji pozarzadowych i instytucji koscielnych

§ 5.
1. Czlonk6w Zespolu powoluje, w drodze zarzadzenla, Burmistrz Miasta Marki
sposrod os6b zgloszonych przez instytucje i organizacje, 0 kt6rych mowa w §
4, w skladzie nie mniejszym nlz dzlewiecioosobowym.
2. Kadencja Zespolu trwa trzy lata.

§ 6.
Czlonkowie Zespolu

i grup roboczych,

0

kt6rych mowa w § 15,

zobowiazani sa do

zachowania poufnosci wszelkich informacji i danych, kt6re uzyskali podczas pracy w
Zespole. przed przystqpieniem do wykonywania czynnoscl zwiqzanych z praca w Zespole
sk!adajq pisemne oswiadczenle

0

zachowaniu poufnosci uzyskanych danych i informacji,

kt6rych mowa wart. 9c ust. 3 ustawy 0 przeciwdzia!aniu przemocy w rodzinie.
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§ 7.
Czlonkowie Zespolu wybierajq ze swojego grona zwyklq wlekszoscia glos6w w
glosowaniu jawnym:
• Przewodniczqcego,
• Zastepce Przewodniczqcego,
• Sekretarza.

§ 8.
J. Zesp61 powiadamia Burmistrza Miasta Marki 0 wyborze Przewodniczqcego.

2. Przewodniczqcy Zespolu rnoze zostac odwolany na podstawie:
•

uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 czlonk6w Zespolu,

•

pisemnej rezygnacji Przewodniczqcego,

•

uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Marki

§ 9.
Burmistrz Miasta Marki rnoze odwola6 czlonka Zespolu w nastepujacych sytuacjach:
• pisemnej rezygnacji czlonka,
• na wniosek instytucji lub organizacji, kt6rej jest przedstawicielem,
• na wniosek Przewodniczqcego Zespolu

§ 10.
Zmiany, uzupe!nienie, poszerzenie w skladzie Zespolu nastepuje w trybie wlasciwym
dla jego powolania.

Rozdziaf 3.
Warunki funkcjonowania Zespotu

§ 11.
J.

Zesp61 pracuje na posiedzeniach.

2.

Posiedzenia Zespolu zwolywane sa przez Przewodniczqcego lub na

wniosek 5 czlonk6w Zespolu z tym, ze pierwsze posiedzenie Zespolu zwoluje
Burmistrz Miasta Marki
3.

Z kazdeqo posiedzenia sporzadzony jest protok6!.

4.

Postanowienia Zespolu zapadajq zwykl q wiekszoscia glos6w. W razie

r6wnej Iiczby glos6w decyduje glos Przewodniczqcego.
5.

Zesp61

wyraza

opmie,

zajmuje

stanowiska

oraz

podejmuje

rozstrzyqnlecia w trybie uchwal, z wyjqtkiem kwestii organizacyjnych lub
3

proceduralnych, kt6re S11. przyjmowanie w formie adnotacji zawartych w
protokole.
6.

Za prace w Zespole nie przysluguje wynagrodzenie.

7.

Pracami Zespolu kieruje Przewodnlezacy,

a w przypadku jego

nleobecnosci Wiceprzewodnicz11.cy.
§ 12.

Przewodniczacy Zespolu zobowlazany jest do przedkladania Radzie Miasta Marki
rocznych sprawozdan z pracy Zespolu.

§ 13.
Szczegotowy zakres prac Zespolu okreslony zostanie w regulaminie opracowanym
przez Zesp61 i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Marki w drodzezarzadzenia.
§ 14.
Obslug~ orpanlzacylno-techniczna Zespolu zapewnia Osrodek Pomocy Spoleczne] w

Markach.

§ 15.
1. Zesp61 rnoze tworzy6 grupy robocze, w celu realizacji okreslonych zadan

zwlazanych z indywidualnymi problemami wystepowania

przemocy w

rodzinie.
2. Powolanie grupy roboczej nastepu]e w glosowaniu jawnym, na wniosek
Przewodniczaceqo lub 5 czlonk6w Zespolu.
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