
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.227.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji: Od dnia 12.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. 

§ 3. Forma konsultacji: Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą 
formularza zgłoszenia opinii, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w czasie trwania 
konsultacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl lub pisemnej przy czym 
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji: 

1. na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” - „Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi" - „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych” - „Konsultacje w 2020 roku”, 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce "Prawo lokalne" - 
"Zarządzenia Burmistrza Miasta", 

3. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji: Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Pyskowicach, tel. 32 233 23 55. 

§ 6. Inne informacje: 

1. uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której 
podejmowane są konsultacje, 

2. protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia 
konsultacji określonej w niniejszym Zarządzeniu na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce 
„Organizacje pozarządowe” - „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” - „Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych” - „Konsultacje w 2020 roku”. 

§ 7.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Projekt 
 
 21 lipca 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 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) na wniosek Burmistrza Miasta, po 
przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLI/317/2017 z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Pyskowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr III/25/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.227.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 11 sierpnia 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

1. W celu powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Burmistrz Miasta 
Pyskowice występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust.3 pkt.1-6 i ust.4-5 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie o wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole. 

2. Po wskazaniu osób, o których mowa w pkt 1 niniejszego załącznika, Burmistrz Miasta Pyskowice 
powołuje osoby wskazane do Zespołu Interdyscyplinanarnego. 

3. Kadencja członków Zespołu Interdyscyplinarnego trwa pięć lat. 

4. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego Zespołu. 

5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz 
osoba go sporządzająca. 

6. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/4 składu Zespołu, 
w głosowaniu jawnym.
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UZASADNIENIE

Obowiązująca uchwała zawiera szereg postanowień niezgodnych z obowiązującymi zasadami techniki

prawodawczej w związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały, której treść będzie

odpowiadała obowiązującym wymogom.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

1) Projekt uchwały w sprawie:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2) Nazwa organizacji pozarządowej przedkładające opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3) Dane teleadresowe (adres, nr telefonu, e-mail) organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację pozarządową, a także funkcja jaką w niej pełni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5) Wskazanie (na podstawie celów i zadań statutowych), że konsultowany projekt uchwały dotyczy działalności
statutowej organizacji pozarządowej:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6) Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7) Jeżeli proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały wiążą się z poniesieniem środków finansowych
szczegółowe wskazanie rodzaju kosztów, liczbę jednostek, koszty jednostkowe, koszty całkowite, itp.:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.227.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 11 sierpnia 2020 r.
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