UCHWAŁA NR XLII/388/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLIV/450/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dna 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 wyrazy „Urzędu Miejskiego” zastępuje się wyrazami „Ośrodka Pomocy Społecznej”;
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: "4a. Przyjmuje się, stanowiący załącznik do uchwały, Regulamin Pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego”.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska

1) Dz.

U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432
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Załącznik do uchwały Nr XLII/388/18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 12 września 2018 r.
Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodkowie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.
2. Zespół to grupa osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz
i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.
3. Każdy członek Zespołu i grup roboczych przed przystąpieniem do prac, składa pisemne oświadczenie
o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań, o następującej treści:
,,Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, są znane mi przepisy o odpowiedzialności karnej za
udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym." Obowiązek ten
rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole oraz w grupach roboczych.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz grup roboczych, współpracują ze sobą w sposób
skoordynowany, umożliwiając tym samym skuteczność reagowania na problem.
5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.
§ 2. Powoływanie członków Zespołu
1. Zespół powołuje Burmistrz Grodkowa zarządzeniem.
2. Powołanie członków Zespołu poprzedza zawarcie porozumień między Burmistrzem Grodkowa
a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.
3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) ośrodka pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi.
4. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, niż
wskazano w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 3. Odwołanie członka i uzupełnienie składu Zespołu
1. Burmistrz Grodkowa może odwołać członka Zespołu w następujących sytuacjach:
a) na wniosek członka;
b) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole;
c) na wniosek Przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.
2. Odwołanie członka Zespołu następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
o jego odwołanie.
3. W celu uzupełnienia składu Zespołu Burmistrz Grodkowa zwraca się do podmiotu, z którego
przedstawiciel został odwołany o wyznaczenie innej osoby na jego miejsce.
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§ 4. Zadania i cele Zespołu
1. Do głównych zadań i celów Zespołu należą:
1) budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka, zgodnie z zapisami ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2) zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych
i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyka przemocy.
2. Zespół może tworzyć grupy robocze.
§ 5. Grupy robocze
1. Grupy robocze są tworzone przez Zespół, w celu rozwiązywania problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, w ramach określonej procedury
„Niebieska Karta”.
2. W skład grupy roboczej mogą wchodzić przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia a także kuratorów sądowych
i przedstawicieli innych podmiotów.
3. Grupa robocza liczy kilka osób i wybierana jest indywidualnie do każdej sprawy. Skład grupy roboczej
jest dostosowywany do skali problemu.
4. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak
i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy
oraz jej monitoringiem.
5. Zadaniem grup roboczych jest:
1) opracowanie 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;
4) przekazywanie Przewodniczącemu Zespołu informacji o podjętych działaniach.
6. Przewodniczący, za zgodą Zespołu wyznacza koordynatora grupy roboczej.
7. Koordynator grupy roboczej podejmuje czynności organizacyjno-merytoryczne, polegające na:
1) zwołaniu pierwszego i kolejnych spotkań;
2) zapoznaniu członków z dokumentacją w prowadzonej sprawie;
3) prowadzeniu dokumentacji rozpatrywanej sprawy;
4) prowadzeniu posiedzenia;
5) inicjowaniu i pomocy w rozdzieleniu zadań pomiędzy członkami;
6) podejmowaniu decyzji w sprawie zakończenia działań w ramach procedury;
7) przekazywanie dokumentacji Przewodniczącemu Zespołu.
8. Grupa robocza podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.
9. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzany jest protokół.
10. Dokumentacja pracy grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie.
11. Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią:
a) plan działania grupy roboczej;
b) protokół z posiedzenia grupy roboczej;
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c) listy obecności;
d) informacja dla Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań grupy roboczej w sprawie danej rodziny;
e) pouczenie dla rodziców.
§ 6. Organizacja pracy Zespołu i grup roboczych
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu oraz grup roboczych zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grodkowie.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na
3 miesiące.
3. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości
głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do
głosowania.
6. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu formularza "Niebieska Karta - A" niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje informację członkom Zespołu lub grupy roboczej,
sporządzając z tego protokół.
7. Posiedzenia Zespołu oraz grupy roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej. Spotkania mogą się również odbywać na terenie różnych instytucji.
§ 7. Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół są rodziny, w których zachodzi podejrzenie przemocy
w rodzinie w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 8. Przepisy końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 9. Zespół posługuje się pieczątkami o treści:
1. Zespół Interdyscyplinarny
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
49-200 Grodków
ul. Rynek 1
2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Grodkowie
3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Grodkowie
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