
 

UCHWAŁA NR XI/73/2011 
RADY GMINY W SIENNICY 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia 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. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm. / 

uchwala się co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Wójt Gminy Siennica w porozumieniu z osobami uprawnionymi do 

reprezentowania:  

              1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy;  

              2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Siennicy;  

              3) Policji;  

              4) Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Siennica;  

              5) Zespołu Szkół w Siennicy;  

              6) SP ZOZ w Siennicy;  

              7) Sąd Rejonowy / kuratorzy sądowi/;  

powołuje  Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą upoważnieni do 

podejmowania decyzji przedstawiciele tych jednostek.  

2. W trybie określonym w ust. 1 Wójt Gminy Siennica odwołuje członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

 



§ 2. 

 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych 

między Wójtem Gminy Siennica, a wskazanymi w §1 ust. 1 jednostkami.  

 

§ 3. 

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

  

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XI/73/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  

 

§ 1. 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą powołani przez Wójta 

Gminy Siennica przedstawiciele instytucji, o których mowa w  Uchwale Rady 

Gminy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

§ 2. 

 

1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na 

pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów.  

2. Na wniosek przewodniczącego Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wybiera spośród swoich członków 

wiceprzewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. W tym samym trybie następuje odwołanie wiceprzewodniczącego 

i sekretarza.  

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje 

pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Siennica.  

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje pracami zespołu, 

a w szczególności:  

- ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu,  

- przewodniczy posiedzeniom zespołu, 

- reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,  

- inicjuje i organizuje prace zespołu.  



5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego jego czynności, o których mowa w ust. 4 wykonuje 

Wiceprzewodniczący.  

6. Przewodniczący może zostać odwołany w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów:  

a) na uzasadniony pisemny wniosku co najmniej trzech członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego,  

b) w przypadku pisemnej rezygnacji przewodniczącego,  

c) na uzasadniony pisemny wniosek Wójta Gminy Siennica.  

 

§ 3. 

 

 Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zespołu 

zwoływane są przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej trzech członków Zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt 

Gminy Siennica.  

 

§ 4. 

 

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.  

 

§ 5. 

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym 

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie.  

 

§ 6. 

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie 

działań jednostek spośród których powołano przedstawicieli 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 na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;  

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 

§ 7. 

 

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) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

3) Policji;  

4) Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Siennica;  

5) Zespołu Szkół z terenu gminy Siennica;  

6) SP ZOZ w Siennicy.  

 

§ 8. 

 

 Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb 

zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów 

występujących w indywidualnych przypadkach.  

 

§ 9. 

 

 Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:  

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.  

 

§ 10. 

 

Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 

współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne 

reagowanie na problem.  

 

§ 11. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach interwencji kryzysowej udziela 

natychmiastowej pomocy socjalnej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa 

psychologicznego lub prawnego.  

 

§ 12. 

 

Wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 

obowiązuje zasada zachowania poufności wszelkich informacji i danych 

uzyskanych podczas realizacji swoich zadań.  

 

§ 13. 

 

 Ze spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych sporządza się 

protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację prac Zespołu.  

 

§ 14. 

 

Szczegółowy zakres prac Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie określony 

w Regulaminie opracowanym przez Zespół Interdyscyplinarny i zatwierdzony 

przez Wójta Gminy.  


