UCHWAŁA NR XLII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Książu Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. , poz.1875 ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Książu Wlkp., zwanego dalej „Zespołem'” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Książa Wlkp. w drodze zarządzenia.
§ 3. 1. Członkowie Zespołu wybierają
Przewodniczącego Zespołu oraz protokolanta.
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2. Pierwsze
posiedzenie
Zespołu
zwołuje
Burmistrz Książa Wlkp. w terminie 14 dni
od dnia powołania Zespołu w celu wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
Osoby kandydujące na te funkcje winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Dotyczy to również wyboru
protokolanta.
3. W przypadku odwołania z funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
lub protokolanta albo ich odwołania z Zespołu, wybór nowego Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego lub protokolanta, następuje na pierwszym posiedzeniu Zespołu zwołanym
po odwołaniu z tych funkcji lub odwołaniu z Zespołu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego
Zespołu, organizuje prace Zespołu, w szczególności:

nieobecności

Zastępca

Przewodniczącego

1) zwołuje posiedzenia Zespołu,
2) przygotowuje porządek obrad posiedzenia,
3) przewodniczy obradom,
4) zarządza i przeprowadza głosowania,
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla realizacji zadań Zespołu,
6) reprezentuje Zespół na zewnątrz.
5. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zespołu przekazywane są
członkom i innym osobom zaproszonym na posiedzenie Zespołu w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności. Odpis protokołu dostarczany jest
członkom Zespołu w terminie 14 dni od daty zakończenia posiedzenia.
7. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz protokolant.
8. Do protokołu załącza się projekty programów, projekty socjalne oraz inne dokumenty, mające
wpływ na politykę prowadzą przez Gminę Książ Wlkp. w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
9. Zespół może wnioskować do Burmistrza Książa Wlkp. o zlecenie wykonania badań, ekspertyz oraz
innych koniecznych usług w zakresie przedmiotu działania Zespołu.
10. Ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
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§ 4. 1. W przypadku konieczności tworzenia grup roboczych przez Zespół, ich skład osobowy
określany jest przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów oraz wzory dokumentów którymi
grupy robocze będą się posługiwać w swojej pracy, określa Przewodniczący Zespołu w drodze
zarządzenia, po konsultacji z jego członkami.
§ 5. Przewodniczący Zespołu w terminie do 31 marca każdego roku składa Radzie Miejskiej w Książu
Wlkp. sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i efektywności
pracy
§ 6. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu
Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp., zwany dalej „Ośrodkiem”.
2. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy Książ Wlkp.,
w części będącej w dyspozycji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
3. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści: „Zespół Interdyscyplinarny w Książu
Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 8. Traci moc uchwala Nr XLIX/334/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 08 listopada
2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Książu Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/ 309/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku skargi Prokuratora Rejonowego w
Śremie wyrokiem z dnia 8 listopada 2017r. stwierdził nieważność uchwały
nr XLIX/334/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp. oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W uzasadnieniu wyroku, Sąd wskazał, że uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
stanowi akt prawa miejscowego. Zdaniem Sądu z uwagi
na charakter zespołu
interdyscyplinarnego, jego zróżnicowany skład osobowy, zakres kompetencji, stosowane przez
niego środki oraz treść upoważnienia ustawowego zamieszczonego w art. 9a ust. 15 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie może być wątpliwości, że zawarte w uchwale normy
prawne winny mieć charakter norm generalnych, powszechnych na terenie gminy i wywołujących
określone skutki prawne. Dalej Sąd stwierdził, że o charakterze generalnym i abstrakcyjnym tego
rodzaju aktu prawego decyduje skład Zespołu Interdyscyplinarnego obejmujący podmioty z
których część nie jest podporządkowana Radzie Miejskiej czy Burmistrzowi.
Sąd wskazał również, iż organ przekroczył upoważnienie ustawowe określając w § 2 ust.2
pkt 2, 3 i 4 załącznika zaskarżonej uchwały przesłanki odwołania członka Zespołu
Interdyscyplinarnego. Tymczasem norma kompetencyjna zawarta w art. 9a ust.15 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, upoważniła organ do uregulowania w uchwale tylko i
wyłącznie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że
powołany przepis nie upoważniał organu do wskazania określonych w uchwale przesłanek
odwołania członków Zespołu.
Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że Wojewoda Wielkopolski w okresie podejmowania
zaskarżonej uchwały prezentował stanowisko, że podejmowane w tym przedmiocie uchwały, nie są
aktami prawa miejscowego i w konsekwencji tego stanowiska, rozstrzygnięciami nadzorczymi
stwierdzał nieważność tego rodzaju uchwał podjętych przez organy uchwałodawcze gmin, ze
względu na istotne naruszenie prawa jakim była publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Mając powyższe na uwadze uzasadnionym jest podjęcie proponowanej uchwały, gdyż
pozwoli to Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na rozważenie zasadności umorzenia
postępowania w tej sprawie, wszczętego wskutek skargi kasacyjnej Gminy Książ Wlkp.
od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Tym samym dotychczasowy
Zespół nie zostanie pozbawiony podstaw prawnych swojej działalności. Ewentualne oddalenie
skargi kasacyjnej Gminy (co, mając na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe w takich sprawach
jest bardzo wysoce prawdopodobne), spowoduje nieważność przedmiotowej uchwały, od chwili jej
podjęcia. Wskazania wymaga, że stwierdzenie nieważności uchwały powoduje skutek wstecz (ex
tunc), a więc od dnia dokonania danej czynności.
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