
OBWIESZCZENIE Nr 3/2013

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XVII/163/12 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 lutego 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Szynalski
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 3/2013 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 25 lutego 2013 r. 

Uchwała Nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  

Na podstawie art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 
842, z 2011 r., Nr 149, poz. 887), art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128,Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567 , uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Zadaniem gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zwanym dalej „zespołem” jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów 
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe zadania zespołu zostaną 
określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 

§ 2. 
1. Prezydent Miasta Legnicy występuje do podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie o wskazanie kandydata na członka zespołu. 

2. Członków zespołu powołuje i odwołuje postanowieniem Prezydent Miasta Legnicy. 

§ 3. 
Skład zespołu ustala się w liczbie od 10 do 15 osób. 

§ 4. 
Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza 

zespołu. 

§ 5. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego. 

§ 6. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zwołuje się posiedzenie zespołu w trybie 
natychmiastowym. 
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§ 7. 
Ustalenia zespołu zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu zespołu. 

W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego. 

§ 8. 
Ze spotkań zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zespołu, 

a członkowie podpisują listę obecności, które stanowią dokumentację zespołu. 

§ 9. 
Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku: 

1) ustania zatrudnienia w danym podmiocie działającym w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

2) na wniosek przewodniczącego, 

3) na jego wniosek, 

4) na wniosek podmiotu, który członka wskazał, 

5) postanowienia organu powołującego. 

§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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