UCHWAŁA NR XX/214/2020
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę

zasad

powoływania

nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków
jego funkcjonowania (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2632) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje

następujące

brzmienie:

„§ 3. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Opoczno, zwanego dalej
w drodze zarządzenia Burmistrz Opoczna.

"Zespołem", powołuje

2. Burmistrz Opoczna występuje w formie pisemnej do podmiotów określonych w aii. 9a ust. 3, 4 i 5
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wskazanie osób, które zostaną powołane do Zespołu.
3. Burmistrz Opoczna, po otrzymaniu danych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2,
w drodze zarządzenia w skład Zespołu.";

powołuje

ich

2) uchyla się § 4;
3) § 5 otrzymuje

następujące

brzmienie:

„§ 5. 1. Burmistrz Opoczna
wniosek:
1)

odwołuje,

w drodze

zarządzenia, członka Zespołu,

z własnej inicjatywy lub na

członka Zespołu;

2) podmiotu, którego

członek jest

przedstawicielem.

2. W miejsce odwołanego członka Zespołu Burmistrz Opoczna powołuje zarządzeniem nowego
wskazanego przez podmiot, którego odwołany członek był przedstawicielem.".

członka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Opoczna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Łódzkiego.

ady Miejskiej
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