
ucHWArA Nr 39/V /2011
RADY GM|NY W RoŹWlENlcY

Ż dnia 31 marca 2011r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz su czegółowy.h warunków iego f unk.ionowania'

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz' U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U' z 2005 roku Nr 18o poz. 1493
z póź' zfi\.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuie:

51.

W celu reallŻacji zadań WYnikających z ustawy o przeciwdŻiałaniu prŻemory w rodzinie na
terenie Gminy Roźwienica uchwala się tryb isposób powoł}ĄLlania iodwoływania członków
zespołu ińterdyscyplinarne8o oraz sŻczegółowe Warunki jego funkcjonowan!a, zwanego dalej
,, Zespołem"

52.

1. Do prac zespołu powołani zostaną przedstawiciele następujących jnstytucji:

7) Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Roźwienicy ;

2} Konisii d.s. Rozwiqzywonia Problemów Alkoholowch w Roźwienicy ;

3) Komisdridtu Policji w Pruchniku

4) oświoty

5) Niepublicznego zokłądu opieki zdrowotnej

bl t<ady Gmlny

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi Zespołu
Kuratorskiej służby sądowej w Jarosławiu .



93.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą Wchodzić także prokuratorzy orazprzedstawiciele podmiotów innych niż określone w su, a.i.łłą.vlt' n" 12".,przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

54.

zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędŻy Wójtem Gminy RoźWienica,
a podmiotami których prŻedstawiciele powolanj zostaną do zespoł u.

5s'
1.Wójt Gminy Roźwienica spośród prŻedstawicieli insq/tucii, o których mowa w 92 i93powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny.

2.Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Roźwienica a kolejne przewodniczący
Zespołu.

3. Na pierwszym posiedz€niu członkowie zespołu wybierają ze swego składuprzewodniczącego zespolu interdyscyplinarnego, zwykłą więłszoscią 
-gło;w, 

w Biosowaniujawnyrn.

4. Przewodniczący Zespołu zostaje Wybrany na czas nieokreślony.

5' zespół interdyscyplinarny powiadamia Wójta Gminy Roźwienica o wyborŻe
przewodniczącego Zespołu.

56.

1.Wójt Gminy Roźwienica moźe odwołać członka zespołu :

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, które8o jest on przedstawicielem;

3) na wnio5ek prŻewodnicząceEo zespołu w uŻasadnionych prŻypadkach;

4) naruszenia zasad współpracy lub nierealiŻowania obowiąŻków zwjąŻanych z pracą
w Zespole;

5) narUszenia zasady Żachowania W poufności wszelkich informacji i danych uzyskanychprzy realizacji Żadań crłonka zespołu.

2. W przypadkach, o których mowa W punkcie 1Wójt Gminy Roźwienica powiadamja
instytucje, z którą zawarto porozumienie, o oa.ołaniu atonł" . |o;;;l;;;; o;r".r"r.3. osoba uprawniona WskaŻuje innego kandydata na ąłonka Żesporu. 

- ,-, '''



57'

1.Przewodniczący moźe zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego, pjsemne8o Wniosku członków zespołu;

2} pisemnej, uzasadnione'i rezygnacji przewodniczącego;

3) uzasadnione8o, pisemnego Wniosku Wójta Gminy RoźWienica .

2. odwołanie przewodn jczącego następuie W Wyniku głosowania jawnego, zwykłą
Większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu.

s8.

1. zespół zostaje powołany na czas nieokreślony.

2. Zmiany, uŻupełnienje, posŻerŻenie W składzie zespołu następuje W trybie wskazanym dlajego powołania'

s9'
1.Praca zespołu odbywa się na posiedzeniach

2.Przewodniczący Żespołu inicjuje i kie.uje pracami Zespołu w szcŻególności:

1) ustala podmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;

2) ma prawo do zwołania posiedzenia zespołu z własnej inicjatywy |ub na Wniosek
cztonków Zespołu;

3) ma prawo do tworzenia grupy roboczej Ż własnej inicjatywy lub na wniosek członków
Zespołu;

4) reprezentuje zespól W stosunku do innych organów i instytucji.

3. Posiedzenia zespołu odbywają 5ię w zależności od potaeb, jednak nie rŻadziej niż raz na
trŻy miesiące

4. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej
polowa jego członkóW.

5. zwołanie posiedzenia Zespołu moźe mieć formę pisemną, e-mailową lub telefonlczną'

6. W raŻie nieobecnościprzewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni Wyznaczony przez nie8o
członek zespołu.



7. Posiedzenia organizowane są głównie W siedzibie Gminnego ośrodka Pomocy społecznej
w RoźWienicy , w godzinach pracy; dopuszcza się moźliwość organizacji posiedzenia na
terenie innych insq^ucji lub organizacjiŻaangażowanych W działalność Żespołu.

8. z posiedzenia sponądzany jest protokół, podpisany prŻez przewodniczącego i członków
zespolu zawierająry co najmniej:

1}datę i miejsce posiedzenia;
2)sktad zespołu;
3) zakres poruszanych kwestii;
4}podjęte ustalenia.

9. obsługę organizaryjno-technicŻną zespołu zapewnia Gminny ośrodek Pomocy społecznej
w RoźWienic1.

5 10.

1.zespól interdyscyplinarny moźe tworzyć grupy robocze W celu rozwiązania problemów
związanych z Wystąpieniem p.zemocy w rodŻinie w indywidualnych przypadkach.

2. W skład grup roboczych wchodzą prŻedstawiciele insq^ucji wymienionych W 52 pkt 1
niniejszejuchwały.

3. W skład grup roboczych mogą wchodzić taue kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele
innych podmiotów, specjaliści W dziedzinie prŻeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. W sklad grdp roboczych mogą Wchodzić także cŻłonkowie Żespołu interdyscyplinarnego.

5' szczegółowy sposób tworzenia irozwiązywania oraz funkcjonowania grup roboczych
zostanie określony w regulaminie opracowanym pnez Zespół.

S 11.

cŻłonkowie zespołu i grup robocŻych Wykonują zadania W ramach obowiązków słuźbowych
lub zawodowych, bądź społecznie.

ś 12.

Podejmowanie interwencji w środowisku Wobec rodziny dotkniętej pnemocą odbywa się
w oparciu o procedurę,, Niebieskiej korty '' i nie Wymaga zBody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.

s 13.

Wykonanie uchwały powierŻa się Wójtowi Gminy RoźWienica .



Uchwala wchodziw życie z

I 14'

dniem podjęcia.


