UCHWAŁA NR XXIII/215/20
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania na terenie Gminy Bobrowniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218)
Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:
§ 1. Określa się tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminie
Bobrowniki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/215/20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 maja 2020 r.
Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Bobrowniki
§ 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bobrowniki
zwany dalej „Zespołem” realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy rodzinie.
§ 2. 1. Członkowie Zespołu są powoływani przez Wójta Gminy Bobrowniki w drodze Zarządzenia .
2. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia członkostwa lub ustania zatrudnienia w podmiocie, którego
członek Zespołu jest przedstawicielem, podmiot, który oddelegował daną osobę wskazuje inną osobę na
członka Zespołu.
3. Zmiany w składzie osobowym Zespołu dokonywane są w trybie jak dla jego powołania.
§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu wybierani są
spośród członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
O wyborze Zespół powiadamia Wójta na piśmie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków
Zespołu w drodze pisemnego zawiadomienia członków Zespołu co najmniej z siedmiodniowym
wyprzedzeniem, wskazując datę, godzinę i miejsce posiedzenia. Zawiadomienie może być również wysłane na
adres email lub telefonicznie na wskazany przez członka Zespołu.
4. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego
członków, a decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, która podpisywana jest przez
wszystkich członków Zespołu biorących udział w posiedzeniu.
6. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być organizowane
również w siedzibach poszczególnych instytucji wchodzących w skład Zespołu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a ww ustawy, rada gminy określa w drodze
uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zespół interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) Policji,
4) oświaty,
5) ochrony zdrowia,
6) organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą wchodzić także
prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone powyżej, działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród
jego członków. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych
między wójtem, a podmiotami wskazanymi powyżej. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu
interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą
przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) Policji,
4) oświaty,
5) ochrony zdrowia.
W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.
W Gminie Bobrowniki od 2011 r. obowiązuje uchwała Rady Gminy IV/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
W związku z linią orzeczniczą, zdobytym w trakcie działalności zespołu doświadczeniem, zasadnym jest
zaktualizowanie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Rozwiązania zawarte
w niniejszej uchwale pozwolą usprawnić pracę zespołu, zwiększyć skuteczność podejmowanych przez
niego działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dostosować funkcjonowanie zespołu do
wytycznych i zaleceń.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Id: 734AE85D-C50B-49D9-9F51-3EA6D63B786C. Podpisany

Strona 1

Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń

Id: 734AE85D-C50B-49D9-9F51-3EA6D63B786C. Podpisany

Strona 2

