Uchwała Nr VI / 31 / 2011
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Prabutach oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pk15, art. 40 ust, 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493
ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w
Prabutach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

Uzasadnienie

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Nakłada ona na gminy
m.in. obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9A ust. 15 wyżej cytowanej ustawy
obliguje

radę

gminy

do

określenia

i sposobu powoływania i odwoływania

w

drodze

uchwały

trybu

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do Uchwały Nr VI / 31 / 2011
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
§1
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w „Gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie
działań przedstawicieli rożnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego
należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie,
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie,
4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.

§2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków oraz przewodniczącego
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Komisariatu Policji,
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
oświaty,
ochrony zdrowia,
kuratorów sądowych,
organizacji pozarządowych.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy
Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie.
3. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
w drodze zarządzenia.
4. Osoby kierujące podmiotami wymienionymi w ust. 1 wskazują imiennie członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:
1)
2)
3)
4)

z własnej inicjatywy;
na wniosek przewodniczącego Zespołu;
na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
na jego wniosek.

6. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym
posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań Zespołu.
7. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu
spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Przewodniczący spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego wybiera
sekretarza Zespołu.
9. Przewodniczący Zespołu zostaje odwołany:
1) na wniosek Burmistrza;
2) na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje
w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów;
3) na jego wniosek.
10. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego
przewodniczącego, zgodnie z zapisami w ust. 7.

§3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
w terminie 30 dni od daty zawarcia ostatniego porozumienia z podmiotami,
o których mowa w § 2 ust.1.
2. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy
Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty, a podmiotami, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Miasta
i Gminy Prabuty – wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
4. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego
odpowiedzialny jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach.
5. Spotkania organizowane są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w jego godzinach pracy.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, wskazując
termin i cel posiedzenia.
7. Posiedzenie może być zwołane także na wniosek najmniej 2 członków Zespołu.
8. Przewodniczący Zespołu może utworzyć grupę roboczą do indywidualnego
przypadku, bez konieczności zwoływania w tym celu posiedzenia Zespołu.
9. Zwołanie posiedzenia może nastąpić w formie pisemnej, mailowej lub
telefonicznej.
10. Każdy z członków Zespołu Interdyscyplinarnego ma obowiązek uczestniczenia
w jego posiedzeniach.
11. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in.: listę
obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis
działań do podjęcia.

§4
Przepisy końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180
poz. 1493 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728 – tekst jednolity ).

