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Uchwała  Nr ……….. 
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia ……………………. 
 
 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-
Koźlu 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. 2015 r. poz. 1390) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w drodze zarządzenia powołuje Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Zespołem, 
w skład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów: 
 
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu;  
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu; 
3) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu; 
4) Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu;  
5) oświaty; 
6) jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia; 
7) organizacji pozarządowych; 
8) kuratorów Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.  
 

2. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu 
także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
 
3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta 
Kędzierzyn-Koźle, a podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. 
 
§ 2.1. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze 
zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  
 
2. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle odwołuje członka Zespołu: 

1) na jego wniosek, jeżeli z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, 
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 
3) w przypadku odmowy złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy, 
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

3. W przypadku odwołania lub zgonu członka Zespołu reprezentującego dany podmiot, 
w miejsce zwolnione Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle powołuje innego członka Zespołu 
wskazanego przez ten podmiot. 
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§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie – 
Koźlu, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 
 
§    4.  Traci moc Uchwała Nr XII/151/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
§    5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
§  6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


