UCHWAŁA NR XXVII/180/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 75, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180,poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777,
Nr 149,poz.887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, zmiany: 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)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Kurlej

Załącznik
do uchwały Nr XXVII/180/2012
Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie
z dnia 18 października 2012 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Rozdział I
§ 1
Przepisy ogólne
1. Gmina Nowa Sarzyna podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie między innymi poprzez powołanie i zorganizowanie pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.
2. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rozdział II
§ 2
Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Sarzynie powołuje Burmistrz w drodze
zarządzenia.
2. Burmistrz powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których
mowa w art. 9a ust.3, ust.4 i ust.5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

wskazanych imiennie bądź oddelegowanych przez odpowiednie organy tych
podmiotów.
3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
2) Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowej Sarzynie,
3) Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie,
4) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,
5) Oświaty,
6) Ochrony Zdrowia,
7) Organizacji pozarządowych działających w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
8) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Leżajsku.
4. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści
i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych
w szczególności zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
których uczestnictwo jest niezbędne w celu wypracowania procedur i standardów
przeciwdziałania przemocy domowej.
5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu w drodze zarządzenia:
1) w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia

naruszenia zasad poufności danych

i informacji uzyskanych w ramach działań Zespołu lub grup roboczych,
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie powinien liczyć więcej niż 10 członków.
Rozdział III
§ 3
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna, a podmiotem, niebędącym jednostką organizacyjną gminy,

których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. Przedstawiciele jednostek
organizacyjnych gminy wchodzą w skład Zespołu na mocy oddelegowania.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca
Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu
Zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów przy obecności 50%.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
5. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
6. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany w związku ze złożoną na piśmie
rezygnacją oraz na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku złożonego przez co
najmniej 4 członków Zespołu.
7. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.
8. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków
służbowych i zawodowych.
9. Każdy członek Zespołu oraz grup roboczych przed udziałem w pierwszym posiedzeniu
składa na ręce Burmistrza pisemne oświadczenie o treści określonej w art. 9c ust.3
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych w ramach działania w Zespole.
10. Za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu jest odpowiedzialny Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.

