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

Rozdział I
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
1.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zwanego dalej „Zespołem”wchodzą
przedstawiciele:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,
b) Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrześni,
c) Powiatowej Komendy Policji we Wrześni,
d) Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,
e) Szpitala Powiatowego we Wrześni,
f) Sądu Rejonowego we Wrześni,
g) Straży Miejskiej we Wrześni,
h) Prokuratury Rejonowej we Wrześni.
2. Przedstawiciele, o których mowa w pkt 1 wskazują osoby kierujące podmiotami.
3. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w każdym czasie w przypadkach:
– uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji,
uzyskanych w ramach działania w Zespole,
– innych ważnych powodów uniemożliwiających sprawowanie funkcji.
4. Członka Zespołu odwołuje Burmistrz zarządzeniem.
5. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
6. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się Burmistrza w ciągu siedmiu dni od wyboru.
7. Przewodniczący może zostać odwołany w przypadkach określonych w pkt 3, a ponadto:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,
b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza.
8. W przypadkach odwołania Przewodniczącego Zespół wybiera nowego Przewodniczącego
w ciągu siedmiu dni. Pkt 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział II
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Kadencja Zespołu trwa trzy lata.
2. Pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz w ciągu trzydziestu dni od daty zawarcia Porozumień
z podmiotami określonymi w pkt I 1.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
lub innej uprawnionej osoby.
4. Obrady Zespołu odbywają się przy udziale nie mniej niż ¾ wszystkich członków Zespołu.
W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza inny termin. O nieusprawiedliwionej
nieobecności członka Zespołu Przewodniczący zawiadamia kierownika podmiotu, który członek
reprezentuje.
5. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności,
tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni albo
w siedzibach podmiotów określonych w pkt I 1.
7. Przewodniczący składa Burmistrzowi sprawozdanie z działalności dwa razy w roku w terminach:
– do 31 lipca z pierwszego półrocza,
– do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.
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