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W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU

PoWoŁYwAN|A I oDWoŁYwAN|A czŁoNKoW

zEsPoŁu |NTERoYSGYPL|NARNEGo Do sPRAw PRzEc|woz|AŁAN|A PRzEMocY w RoDz|N|E

oRAz szczEcÓŁowYcH wARuNKÓw JEGo FuNKcJoNowAN|A

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r o samoŻądzie gminnym (tj.: Df' U

z 2001 r' Nr 142' poz' 1591 z póżn' z|n') i art' 9a ust' 15 ustawy z dnia 29 |ipca 2005 r'

o przec.wdfiałaniu przemocy w lodŹ.nie (Df. tJ z 2005 r' Nr 18o' poz' 1493 z pÓźn' fm ) na wnDsek

Wójta Gminy w czerminie Rada Gminy w czerminie uchwa|a:

s1
W ce|u rea|izacji zadań wynikających f t'Jstawy o pżeciwdziałaniu przemocy W rodfinie na terenie
gminy cfermin uchwa|a się tryb isposÓb powoływania i odwoływania członkÓw zespołu

interdyscyp|inarnego zajmującego się przeciwdzialaniem ptzemocy w rodzinie oraz szczegÓ|owe

warunki jego funkcjonowania.

s2
1- W ce|u powołania zespołu |nterdyscyp|inarnego do spraw Przeciwdz.ałania PĘemocy w Rodzinie,

zwanego da|ejzespołem |nterdyscyp|inarnym' Wójt Gminy czermin występuje do:
. ośrodka Pomocy społecfnej w czerminie - min]mum 2 pŻ edstawicie|i
. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problernów A|koho|owych w czerminie - minmum 2

przedstawicieli

. Komendy Powiatowej Policjiw Mielcu - minimum 1 przedstawiciel

. Dyrekcji sfkół i Gimnazjum w czerminie . minimum 5 pĘedstawicie|i' minimum po jednym

z każdej jednostki edukacji'
. Niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w czerminie - minimum 1 przedstawiciel

. sądu Rejonowego w Mie|cu - kuratoŹy sądowi _ minimum 1 pżedstawicie|

. wybranych organifacii pofażądowych.stowa.z yszenie Kobiet 'Gracja" w czerńinie .

minimum 1 przedstawiciel

o wytypowanie swoich przedstawicie|i na członkÓW zespołu Interdyscyp|inarnego'
2. Wójt Gminy czermin może fwróciĆ się o wytypowanie członków zespolu |nlerdyscyplinarnego

także do innych podmiotów niż wskafane w ust 1' dfiałąących na Żecz pŹeciwdziałania
prŹemocy w rodzinie'



3 Powołanie zespołu Interdyscyp|inarnego do spraw Przeciwdziałania Peemocy w Rodzinie

ńastępuje w drodze farządzenia Wójta Gminy w czerminie'

4 W skłiad zespolu |nterdyscyp|inarnego wchodfą pżedstawicie|e podmiotów okreś|onych w ań. 9a

ust'3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu pŻemocy w rodfinie'

5' cfłonek zespołu |nterdyscyp|inarnego' ktÓry 2 wafnych przyczyn nie może połnić wyznaczonej

funkcji' zwraca się do Wójta Gminy w czerm|nie z proŚbą o odwołanie'

6 o odwołanie członka zespołu lnterdyscyp|inarnego może także w uzasadnionych p|zypadkach

fwrócić się do WÓjta Gminy W czerminie Przewodniczący zespołu Interdyscyp]inarnego'

7' Kafdorazowe powołan.e bądź odwołanie członka zespołu |nterdyscyp|ina.nego następuje

w drcdze za|ządzenia wÓjta Gminy w czerminie'

s3
1, Do zadań zespołu |nterdyscyp|inarnego na|eży międfy innymi integrowanie i koordynowanle

działań jednostek Wchodfących w jego skład oraz specja|stów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie' przede wszystkim poprzef: diagnozowanie prob|emu pąemocy w lodzinie'
podejmowanie działań w Środowisku zaglożonym pfemocą w rodzinie, maiących na ce|u
pEeciwdziałanie temu zjawisku. inicjowanie inteNencji w środowisku dotkniętym przemocą

wrcdfinie, rofpowszechnianie in'ormacji o .nstytucjach' osobach i moż|iwoŚciach udzie|enia
pomocy w Środowisku |oka|nym' inicjowanie dfia|ań w stosunku do osób stosujących pżemoc

w rodzinie.
2' Termin pieMsfego posiedzenia ze9polu wyfnacza Wójta Gminy czermin w fanądfen.u

o powołaniu cf|onków tego zespołu'
3 Na pieryszym posiedzeniu zespołu Interdyscyp|ina|nego spoŚród jego cfłonkóW wybrany zostaje

Pęewodniczący zespołu Interdyscyp|inarnego' zwany da|ej Pzewodnicfącym zespołu.
4. Ko|ejne posiedzenia zespołu |nterdyscyp|inarnego odbywają się w za|eżności od potżeb, jednak

n]e rzadziej niż raz na trzy miesiące. w terminie usta|onym prŹez Przewodniczącego zespołu'
5' PŹewodniczący zespolu może na posiedzenie zespołu |nterdyscyp|inarnego zaprosić również

osoby niebędące jego cfłonkami. jeżeli zajdzie taka koniecf ność'
6 Pisemny Wniosek o fwołanie posiedzenia zespołu |nteldyscyp|ina|nego może z|afyć kafda

instytucja działająca na terenie gminy czermin na rzedz plzeciwdziałania przemocy w rcńzinie'
z podaniem temalu posiedzenia' Wniosek składa się do PŻewodnicfącego zespołu' który
wyfnacza termin pos edfenia w ciągu najb|iŹszych 14 dni roboczych'

7 obslugę organizacyjno.techniczną uespołU |nterdyscyp|inarnego zapewnia oŚrodek Pomocy
społecznej w czerminie, do którego zadań na|eży: prŹekazywanie członkom zespołu
lnterdyscyp|inarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządfanie protokołu
posiedfenia, pfekazpanie członkom zespołu |nterdyscyp|inamego informacji n.ezbędnych do
jego prawidłowego funkcjonowania' prowadzenie korespondencji w jego imieniu.



4.
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5/'

w ramach zespołu |nterdyscyp|inarnego twoŹone są grupy roboczo w ce|u rozwiąfywanE
prob|emÓw fwiązanych z wystącieniem plz€mocy W rodzini€ w indwidua|nych przypadkach'

skład grupy roboczej usta|a Pęewodniczący zespołu spośród przedstawicie|i' o których mowa

ws1 ust' 1 i2 niniejszej uchwa|y' w zależności od potrzeb wynikających z prob|emów

występujących W indywidua|nych przypadkach'

W ce|u powołania grupy roboczej PŹewodniczący zespołu zwraca się do członków zespolu

|nterdyscyplinarnggo o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w lozwiązanig
problemu danej rodzrny w ramach grupy roboczej.
Do zadań poszczegó|nych grup roboczych na|eży pąede wszystkim: opracowanie i realizecjg
p|anu pomory w indywiduahych prŹypadkach. monitorowanie sytuacji .odzin, w których dochodzi
do pfemocy' jak również rodzin zagrożonych wysĘ)ieniem przemocy, dokumentowanie dzialań
podejmowanych Wobec rodfin' w których dochodzi do przemocy' a także efektów tych działań.
Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w za|eżnoŚci od potŹeb zgłaszanych przez

zespół |nterdyscyp|inamy |ub wynikąą z problemów występujących w indywidua|nych
p|zypadkach.

Każd8 grupa robocza wybiera spośród siebie p|z ewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami

i wyznacza term|ny jej posiedzeń' w za|eżnoŚci od potrzgb.

s5
zespół |nbrdyscyp|inarny powoływany jest na okr€s 3 |at'

56
\,t'tykonan|6 uchwa'ły powiefa się Wójtowi Gminy w czerminie

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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