
RADA Gl\1INY
Fredropol

Uchwala Nr IX/87/2011

Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonków Gminnego Zespolu

Interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst

jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591z pózn.zm) w zwiazku 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Rada Gminy w Fredropolu

uchwala, co nastepuje:

§ l
Okresla sie tryb i sposób powolywania i odwolywania czlonków Zespolu Interdyscyplinarnego na

terenie Gminy Fredropol oraz szczególowe warunki jego funkcjonowania, których tresc stanowi

zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ISki



Zalacznik Nr 1
do uchwaly Nr IX/87/2011

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 14.06.2011r.

Tryb i sposób powolywania i odwolywania czlonków Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego
oraz szczególowe warunki jego funkcjonowania

Rozdzial I

Przepisy ogólne

1. Gmina Fredropol majac na wzgledzie dobro rodziny podejmuje dzialania na rzecz
przeciwdzialania przemocy w rodzinie miedzy innymi poprzez powolanie i zorganizowanie
pracy Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespolem.

2. Zespól realizuje dzialania okreslone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie ( Dz.U. Z 2005 r., Nr 180, poz.1493 z pózn.zm. ) oraz w ramach
realizacji zalozen Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespolu jest koordynowanie i integracja dzialan przedstawicieli róznych
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

Do zadan Zespolu nalezy w szczególnosci:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie wszelkich dzialan w srodowisku zagrozonym przemoca w rodzinie majacych

na celu przeciwdzialanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w srodowisku dotknietym przemoca w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia pomocy

w srodowisku lokalnym,
e) inicjowanie dzialan w stosunku do osób stosujacych przemoc w rodzinie,
f) ocena i weryfikacja prowadzonych dzialan, w tym dzialan grup roboczych,
g) omawianie biezacych problemów wymagajacych rozstrzygniecia przez Zespól,
h) prowadzenie pelnej dokumentacji z prac Zespolu: protokoly posiedzen, sprawozdania

z realizacji dzialan, wnioski itp.

4. W celu rozwiazywania problemów zwiazanych z wystapieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespól moze tworzyc grupy robocze.

5. Sklad grupy roboczej ustala Przewodniczacy Zespolu, sposród przedstawicieli, o których
mowa w rozdziale II pkt 3 zalacznika, w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z problemów
wystepujacych w indywidualnych przypadkach.

6. W celu powolania grupy roboczej Przewodniczacy Zespolu zwraca sie do czlonków Zespolu
o wskazanie osób, które beda bezposrednio zaangazowane w rozwiazanie problemu danej
rodziny w ramach grupy roboczej.

7. Do zadan poszczególnych grup roboczych nalezy przede wszystkim: opracowanie
i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin,
w których dochodzi do przemocy, jak równiez rodzin zagrozonych wystapieniem przemocy;
dokumentowanie dzialan podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy,
a takze efektów tych dzialan.



8. Prace w ramach grup roboczych prowadzone sa w zaleznosci od potrzeb zglaszanych przez
Zespól lub wynikajacych z problemów wystepujacych w indywidualnych przypadkach.

9. Kazda grupa robocza wybiera sposród siebie przewodniczacego grupy, który kieruje jej
pracamI .

Rozdzial II

Tryb i sposób powolywania i odwolywania czlonków Zespolu Interdyscyplinarnego

1. Zespól powoluje Wójt Gminy Fredropol w drodze zarzadzenia.
2. Wójt powoluje czlonków Zespolu sposród przedstawicieli podmiotów, o których mowa

wart. 9a ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, wskazanych
imiennie badz oddelegowanych przez odpowiednie organy tych podmiotów.

3. W sklad Zespolu wchodzi:
a) przedstawiciel Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Fredropolu;
b) przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów

Alkoholowych w Fredropolu;
c) przedstawiciel Posterunku Policji w Fredropolu;
d) przedstawiciel oswiaty;
e) przedstawiciel sluzby zdrowia;
f) przedstawiciel organizacj i pozarzadowych;
g) Kurator Sadowy z Zespolu Kuratorskiej Sluzby Sadowej dzialajacego w Sadzie

Rejonowym w Przemyslu;
h) Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Przemyslu.
4. Pierwsze posiedzenie Zespolu zwoluje Wójt Gminy Fredropol, a kolejne posiedzenia

zwoluje Przewodniczacy Zespolu. Termin pierwszego posiedzenia wyznacza Wójt Gminy
Fredropol w zarzadzeniu o powolaniu czlonków tego Zespolu.

5. Pracami Zespolu kieruje jego Przewodniczacy, który jest wybierany na pierwszym
posiedzeniu Zespolu przez jego czlonków w glosowaniu jawnym. Przewodniczacym
Zespolu zostaje osoba, która uzyskala najwiecej oddanych glosów.

6. W przypadku, gdyby dwie osoby uzyskaly jednakowa liczbe glosów, Przewodniczacym
Zespolu zostaje ta sposród tych osób, która w powtórnym glosowaniu otrzyma najwiecej
oddanych glosów.

7. Kadencja Zespolu trwa 2 lata.
8. Sklad Zespolu zostanie ustalony imiennie zarzadzeniem Wójta Gminy Fredropol

powolujacym Zespól.
9. Przewodniczacy Zespolu moze na posiedzenie Zespolu zaprosic równiez osoby nie bedace

jego czlonkami, jezeli uzna, ze zachodzi taka koniecznosc.
10. Pisemny wniosek o zwolanie posiedzenia Zespolu moze zlozyc kazda instytucja dzialajaca

na terenie Gminy Fredropol na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie z podaniem
tematu posiedzenia. Wniosek sklada sie do Przewodniczacego Zespolu, który wyznacza
termin posiedzenia w ciagu 14 kolejnych dni roboczych.

11. Kazdy czlonek Zespolu oraz grup roboczych przed udzialem w pierwszym posiedzeniu
sklada na rece Wójta Gminy Fredropol pisemne oswiadczenie o tresci okreslonej wart. 9c
ust.3 ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, o zachowaniu poufnosci wszelkich
informacji i danych uzyskanych w ramach dzialania w Zespole.

12. Wójt Gminy Fredropol odwoluje czlonka Zespolu:
a) z wlasnej inicjatywy;



b) w przypadku skazania czlonka Zespolu prawomocnym wyrokiem za przestepstwo
popelnione umyslnie;

c) w przypadku pisemnej rezygnacji czlonka Zespolu,
d) na wniosek podmiotu, który wskazal osobe na czlonka Zespolu.

Wniosek powinien zawierac wskazanie nowego przedstawiciela do Zespolu.
e) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufnosci danych i informacji

uzyskanych w ramach dzialan Zespolu
11. Przewodniczacy Zespolu moze zostac pozbawiony pelnionej funkcji w trybie okreslonym

dla jego wyboru na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku zlozonego przez co najmniej 1/3 czlonków Zespolu,
b) pisemnej rezygnacj i Przewodniczacego,
c) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Fredropol.

Rozdzial III

Warunki funkcjonowania Zespolu Interdyscyplinarnego

1. Zespól dziala na podstawie porozumien zawartych pomiedzy Wójtem Gminy Fredropol,
a podmiotami, których przedstawiciele wchodza w jego sklad, zas w przypadku
pracowników samorzadowych Gminy Fredropol- wskazanych przez Wójta Gminy.

2. Czlonkowie Zespolu oraz grup roboczych wykonuja zadania w ramach obowiazków
sluzbowych i zawodowych.

3. Za obsluge techniczno-organizacyjna Zespolu jest odpowiedzialny Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Fredropolu.

4. Posiedzenia Zespolu odbywaja sie w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej niz raz na trzy
mIeSIace.

5. Z posiedzenia Zespolu sporzadza sie protokól, w którym nalezy zawrzec: liste obecnosci,
tematyke omawianych spraw ogólnych i przypadków indywidualnych oraz opis dzialan,
które w zaleznosci od ustalen nalezy podjac.

6. Posiedzenia Zespolu beda zorganizowane w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Fredropolu, ale moga tez sie odbywac w siedzibach instytucji i organizacji
wchodzacych w sklad Zespolu. W przypadku posiedzenia Zespolu poza siedziba Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Fredropolu, obsluge techniczno-organizacyjna posiedzenia
zapewnia Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fredropolu w porozumieniu
z odpowiednim organem podmiotu w siedzibie którego ma sie odbyc posiedzenie Zespolu.

7. Decyzje podjete przez Zespól sa wazne, jezeli w posiedzeniu bierze udzial co najmniej
polowa czlonków Zespolu.

8. Zespól podejmuje decyzje w postaci uchwal, stanowisk i opinii.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~'ki


