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UCHWAŁA NR LXV/292/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie 
Żarów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie 
Żarów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący treść niniejszej uchwały. 

1. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu: 

1)Członków zespołu powołuje Burmistrz Miasta Żarów w formie zarządzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody na 
pracę w zespole. 

2)W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

c) Policji, 

d) oświaty, 

e) ochrony zdrowia, 

f) oragnizacji pozarządowych, 

g) kuratorów sądowych, 

h) dopuszcza się w składzie zespołu także przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3)Odwołania członka zespołu dokonuje Burmistrz Miasta Żarów w sytuacji: pisemnej rezygnacji członka z pracy 
w zespole, uchylania się od pracy w zespole i nie wywiązywania się ze swoich obowiązków - na wniosek 
przewodniczącego zespołu oraz w wyniku sytuacji losowej, uniemożliwiającej pracę w zespole. 

2. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żarów: 

1)Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu 
spośród jego członków. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonuje się 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu. 

2)Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wydania zarządzenia 
przez Burmistrza Miasta Żarów w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 

3)Kolejne posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

4)Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Żarów 
a podmiotami, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej uchwały. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
oraz przedstawiciele grup roboczych wykonują pracę w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

5)Obsługę organizacyjno - techniczną dla zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żarowie. 

6)W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni specjaliści i konsultanci, mogący 
usprawnić pracę zespołu w ramach tzw. grup roboczych. Skład grup roboczych uzależniony jest od potrzeb 
i skali problemu, uwzględnia terytorium i środowisko danego przypadku i może być zmienny. 
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7)Pracę zespołu i grup roboczych koordynuje przewodniczący zespołu. Przewodniczący zespołu w szczególności: 
zwołuje posiedzenia zespołu, przewodniczy posiedzeniom zespołu, reprezentuje zespół w stosunku do innych 
organów i instytucji. W przypadku jego nieobecności nadzór nad pracą zespołu pełni wiceprzewodniczący. 

8)Z przebiegu każdego posiedzenia zespołu sekretarz sporządza protokół, który zatwierdza przewodniczący lub 
w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. 

3. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie "o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie", z uwzględnieniem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1)diagnozowanie skali problemów przemocy w rodzinie, 

2)inicjowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

3)interweniowanie w środowisku dotkniętym przemocą, 

4)podejmowanie działalności edukacyjnej w zakresie rozpowszechniania informacji z danymi o możliwościach 
uzyskania pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

5)opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach w obszarze przemocy w rodzinie, 

6)monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy, w tym w ramach procedury "Niebieskie Karty". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Robert Kaśków
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy "o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" z dnia 10 czerwca 2010 roku (z mocą 
obowiązującą od 1 sierpnia 2010 r.), na podstawie art. 9a ust. 15 Rada Miejska w drodze uchwały określa tryb 
i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania, zatem podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest zasadne. 


