
Uchwała Nr VI/22/11 

Rady Miejskiej w Iłży 

z dnia 28 stycznia 2011 roku 

                                     

w sprawie : trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
                   oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym Dz. U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm. oraz art. 9 a ust.15 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, 
poz.1493 z póż. zm. w związku z art.110 ust.10  ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej 
/Dz. U. 2009 r Nr 175 poz.1362 z póż. zm/ Rada Miejska w Iłży uchwala  
co następuje: 

 
§ 1 

 

Uchwała tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Iłży. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .VI/21/11 
w Iłży z dnia 28  stycznia 2011 roku                                                                                                                        

§ 1 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

§ 2 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

§3 

1. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz. 

2. Burmistrz powołuje członków zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których 
mowa w art. 9 a ust 3, ust.4, ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów tj. 

 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, 

 Ośrodeka Interwencji Kryzysowej, 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Policji, 

 Oświaty, 

 Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 Ochrony zdrowia,  

 Sądu Rejonowego. 

3. Członkowie zespołu powołani są na czas nieokreślony. 

4. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między 
Burmistrzem a podmiotami wymienionymi § 3 ust. 2. 

§ 4 

1. Burmistrz odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego: 

1). W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez członka zespołu 
interdyscyplinarnego, 



2). Na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, 
przy czym wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego 
przedstawiciela do zespołu interdyscyplinarnego, 

3). W trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnienia podejrzenia o naruszenie 
zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole 
interdyscyplinarnym,  

4). W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

2. Odwołanie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego skutkuje koniecznością 
powołaniem nowego spośród członów zespołu. 

§ 5 

Zdaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich 
podmiotów wchodzących w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1). Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2). Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających w 
celu przeciwdziałaniu temu zjawisku, 

3). Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez 
działania grup roboczych, 

4). Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym, 

§ 6 

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybrany na pierwszym posiedzeniu 
zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym. 

§ 7 

O wyborze przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego należy poinformować 
Burmistrza. 

§ 8 

1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące. 

2. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje Burmistrz, zaś kolejne 
posiedzenia zwołuje przewodniczący zespołu. 

3. Posiedzenia zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy zespołu. 



4. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa jego 
członków. 

§ 9 

1. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek 
pomocy społecznej, 

2. Spotkania zespołu odbywać się będą w siedzibie ośrodka. Mogą być także organizowane 
w siedzibie innych instytucji wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego. 

3. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół z tematyką omawianych spraw opis 
działań do podjęcia, lista obecności członków zespołu. 

§ 10 

1. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie  
w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze  
w skład, którego wchodzą przedstawiciele instytucji wymienionych w § 3 ust. 2.  

2. Do zadań grup roboczych należeć będzie w szczególności:  

1). Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie, 

2). Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

3). Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz efektów tych działań, (protokoły, sprawozdania, wnioski, ocena). 

§ 11 

1. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

§ 12 

Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną  
w Regulaminie działania zespołu interdyscyplinarnego uchwalonym przez zespół oraz 
zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza. 

                                                                  

 

 



Uzasadnienie 

Podstawowym problemem w działaniu instytucji pomocowych – a szerzej – instytucji 
zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem i rodziną – jest niewystarczający przepływ 
informacji i co za tym idzie niedostateczna koordynacja ich działań. 

W celu rozwiązania powyższego problemu znowelizowana ustawa z dnia 10 czerwca 
2010 r. (Dz. U. Nr. 125,poz 842 z pożn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.), która 
nakłada na gminy tworzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie a także tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych 
w tym powoływanie i odwoływanie członków zespołu.  

Procedury tworzenia zespołu odbywać się będą w następujący sposób. 

1. Stworzenie GPPP, 

2. Przyjecie uchwały Rady w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków 
zespołów Interdyscyplinarnych oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

3. Zawarcie porozumień pomiędzy Burmistrzem a instytucjami, o których mowa  
w art. 9 a ust.8 cytowanej ustawy (Policja, ochrona zdrowia, Sąd, szkoły, Poradnia 
Psychologiczno – P edagogiczna, PCPR itp.), 

4. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w drodze Zarządzenia Burmistrza. 

 

 


