
Uchwala Nr XXVIII/155/2017
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie trybu i spoŚobu powoł}'wania i odwoł}rłania czlonków Gminnego Zespolu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czermin
oraz Szczegółowych Warunków Jego Funkcjonowania.

Na podstawie ań. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gninnym (tękst jedn.: Dz.IJ, z2o16 t. poz.446 zpóźl. zm.) i art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o pŹeciwdziałaniu pŹemocy w rodzinie (tekst jedn' Dz. U. z2o]'5 t. poz' 1390

zpóżn. zm.) Rada Gminy w Czerminie uchwala, co następuje:

$1. W celu realizacji zadń wynikających z Ustarłry o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

na tęręnie gminy czermin uchwala się tryb i sposób powoł1'wania i odwołyłania człoŃów
z€społu intęrdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz

szczegółowe warunki jego liu*cjonowania.

s 2.1. w celu powołania GmiDnego Zespołu Interdyscyplinamego do spraw Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie w Gminie Czermin, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinamym.

wójt Gminy czemin występuje do:

_ ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie _ mińmum 2 przedstawicieli

- Gminnej Komisji Rozwiąz}'\łania Problemów Alkoholowych w Czerminie - minimum 2

przedstawicieli

- Komendy Powiatowei Policji w Mielcu , Rewir Dzielnicowych w Czerminię'minimum 2

przedstawicieli

_ Szkół Podstawo\łych na terenie gminy i Gimnazjum w Czerminie _ minimum 5

przedstawicieli,

- Niepublicznego Zakładu opieki zdlowotnej w Czerminie minimum 1 przedstawiciel

- sądu Ręjonowego w Mięlcu _ kuratoŹy sądowi - minimum 1 pTzedsta'wicięl

_ wybranych organizacji pozarządorłych - Stowarzyszenie Kobiet ,'Gracja'' w Czerminie

minimum 1 przedstawiciel

o w}.t}powanie swoich przedstawicieli na człoŃów Zespofu Interdyscyplinamego'

2. Wójt Gminy Czermin może zwlóció się o wyt}powanie członłów zespołu

Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, dziaĘących na

rzecz przeciwdzialania przemoc) u rodzinie.

3' Powołarrie Zespołu IntęIdyscyplinamego do spraw Przeciwdziałania Pzęmocy w
Rodzinie następuje w drodze zatządzeniawójta Gminy w Czerminie'



4. w skład Zespołu Interdyscyplinamego r'chodzą przedstawiciele podmiotów

okeślonych \ł a!t' 9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rcdzinie'

5. członek zespofu Int€rdysc}plinarnego, któ ry z łłażnych przyczyrt nię może pełnić

wyznaczonej funkcji, ŻwTaca się do wójta Gminy w Czerminie z prośbą o odwołanie'

6. o odwołanie członka Zespołu Inteldyscyplinamego możę także w uzasadnionych

prrypadkach zrł'rócić się do wójta Gminy w Czerminie Przęwodniczący Zespołu

Interdyscyplinamego.

7. Kźdonmwe powołanie bądź odwołanie członka zęspołu Intęrdyscyplinamego

następuje w drodze zarądzenia Wójta Gminy w Czerminię.

$ 3. l. Do zadań Zespołu Inteldysc}plinarnego należy między innymi i tęgrowanie i

koordynowanie działń jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie

- plzęcił'ldziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poptzez| diagnozswanie problemu

przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w śrcdowisku zaglożonym przemocą w

rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku' inicjowanie interwęncji w

środowisku dotknięĘm przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie infomacji o insł'tucjach,

osobach i mozliwościach udzięleńa pomocy w środowisku lokalrr1łn' inicjowanie działan w

stosuŃu do osób stosujących przemoc w rodzinie'

2. Termin pięrwszego posiedzenia Zespofu wyznacza Wójt Gminy C zet1'irin w zatzĄzeńl
o powołaniu członków tego zespołu.

3. Na pięrwsz}'rn posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośródjego człoŃów

wyblany zostaje Przewodnicący zęspołu Interdysqplinamego, zwany dalej

Plzewodnicąc}T n Zespbłu.

4. Kolejne posiedzenia Zespołu Irrteldysc)?linamego odbywają się w zależności od potrzęb,

je<lnak nie rzadziej ni ż raz natłzy miesiącą w terminię ustalonym przezPtzewodniczącego
- 

Zespofu.

5. P rzew o dniczący Zespołu moŹe na posiedzenię Zespołu InteTdysc1pliname go zaprosić

IównieŹ osoby, które nie sąjego członkami, jeżli zajdzie taka konieczność'

6. obsługę organizacyjnołechniczną zęspołu lntądyscyplinamego zapevmia Gminny

ośrodek Pomocy społecznej w Czerminie' do l'1órego zadań na\eży" puekaz;ywanle

człoŃom zęspołu Interdysqplinamego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia,

spoźądzanie protokołu posiedzenia, przekazryanie azłoikom zespofu InterĄscyplinamego

informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji

w jego imieniu.

$ 4.1' W ramach Zespołu Interdyscyplinamego tlvoŹone są gnrpy robocze w celu

rozwiąz1'wania problemów związanych z wystą)ieniem przemocy w rodzinie w

ind)'widualnych przypadkach.



2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród puedstawicięli, o których
mowa w $l ust. l i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb uynikających z problemów

występujących w indlłidualnych przypadkach'

3. Zespół lnterdyscyp|inamy może upowźnić Przewodnicącego Zespołu lub w raziejego
nieobecności zastępcę Przewodnicącego Zespołu do powoływania grup roboczych.

4. W celu powołania grupy roboczej Ptzewodniczący Zespołu może zwrócić się do

członków Zespołu Interdyscyplinamego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio
zaangżowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.

s.Do zadańposzczególnych grup roboczych nal€ży przede wszystkim: opracowanię i
realizacja planu pomocy w ind1'rłidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w
których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zaglożonych wystąpi€nięm przemocy,

dokumentowanie działań podęjmowanych wobec lodzin' w których dochodzi do przemocy, a

takŹe efel'1ów tych działań.

6' Prace w ramach grup rcboczych prowadzone są w zalężności od potrzeb zgłaszanych
przez Zespół Interdyscyplinamy lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych
przypadkach.

7' Pracami w lamach grup roboczych kieruje pracownik socjalny ośrodka pomocy

spolecznęj powołany do grupy lub inna osoba wybrana spośród członków gnrpy.

s 5. zespćł Interdyscyplinamy powoływarry jest na okes 3 lat.

$ 6. Traci moc uchwałaNr \łID4l20l1 Rady Gminy w Czerminie z dnia 30 marca 201 1 w
sprawie bybu i sposobu powoł1.wania i odwoływania członków Zespołu Intęrdyscyplinamego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego

funkcj onowania.

$ 7' Uchwała wchodzi w życię z dniem podjęcia'


