
UCHWAŁA NR X/82/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.1) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.2), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/449/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie, Rozdział V otrzymuje brzmienie:

„V. Praca zespołu interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny kieruje działania do członków rodziny, w których występuje przemoc 
w rodzinie w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.

1. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) kuratorzy Sądowi;

7) organizacji pozarządowych.

2. Zasady pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający 
skuteczne reagowanie na otrzymane informacje o przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu skupiają 
specjalistów z różnych dziedzin. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia 
rodziny, na strategii postępowania z danym przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, 
ich rodzin i sprawców. Stosowany w takim zespole sposób podejścia często wykracza poza wspólne 
badanie przypadku i koordynację działań poszczególnych instytucji, obejmując również zespołowe 
podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy 
członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności. 
Organizatorem spotkań będzie Przewodniczący Zespołu.

3. Do zadań zespołu należy:

1) wspieranie ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu 
przemocy, a także zapobieganie kolejnym aktom przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy w przypadku podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, poinformowania o tym odpowiednich służb;

3) diagnoza na temat skali zjawiska przemocy na terenie gminy oraz przekazywanie uzyskanych 
informacji do środowiska lokalnego;

4) gromadzenie informacji oraz ich upowszechnianie na temat miejsc i osób uprawnionych do 
udzielania pomocy, a także inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych;
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5) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swojej pracy 
kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, warsztatów itp.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1] Zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2] Zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,  poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
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