Uchwała Nr LVII/330/2010
Rady Miejskiej  w Korfantowie
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie 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 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i 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,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. 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 oraz poz. 146) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje: 


§ 1

Burmistrz powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), imiennie wskazanych w porozumieniach zawartych przez Burmistrza z tymi podmiotami. 

§ 2

Burmistrz odwołuje członka Zespołu:
	na jego wniosek;

na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie.
2. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący lub jego zastępca.  
3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb i zgłoszeń osób lub rodzin wykazujących potrzebę wsparcia, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Na pierwszym posiedzeniu zespołu, członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz jego zastępcę. Wybór następuje większością głosów.
5. Przewodniczący prowadzi posiedzenia, jest odpowiedzialny za porządek posiedzenia, ocenę podjętych działań, podział zadań bieżących oraz ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kieruje praca zespołu


§ 4

	Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Korfantowie.
	 Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół i listę obecności.


§ 5

1. Do prac pilnych Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocza. 

§ 6

Koszty funkcjonowania Zespołu i jego grup roboczych ponosi gmina ze środków budżetowych.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący
Jan Oleksów

















