
UCHWAŁA NR XXXIII/251/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków 

funkcjonowania Zespołu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz.1390) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca  2011 r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu, w Rozdziale II, skreśla się w całości dotychczasową treść 
pkt 1 i  pkt 2, i nadaje się im  następujące brzmienie:"1)  Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby  kierujące 
instytucjami/ jednostkami;

b) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Krupski Młyn 
powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

c) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem na pierwszym posiedzeniu składa pisemne 
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach 
pracy w Zespole.

2) Odwołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

a) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach 
działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn.

b) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany mocą zarządzenia Wójta Gminy Krupski 
Młyn w każdym czasie, w szczególności:

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji

- uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,

- na własny wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego,

- na wniosek instytucji/jednostki, której członek Zespołu jest przedstawicielem.

c) Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego 
członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich 
pełnienie."

§ 2. Pozostałe postanowienia załącznika do uchwały nr V/30/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 
2011 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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