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Poz. 1414
UCHWAŁA NR XXIV/209/2017
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 016.
Nr 446 ze. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.:
Dz. U. 2015.1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisława Zimna
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Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR XXIV/209/2017
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 28 marca 2017 roku
Regulamin trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie jest:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz.1390),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011.209.1245),
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 930 ze. zm.).
§1
1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
2. Zespół jest powoływany na podstawie odrębnego zarządzenia Wójta Gminy Łopuszno, zwany dalej
,,Wójtem”.
3. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący,
4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród
jego członków.
§2
W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
2) Posterunku Policji,
3) Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Kurator rodziny,
5) Oświaty,
6) Ochrony zdrowia,
7) Organizacje pozarządowe,
8) Kościół.
§3
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9 ,,b” ust. 2 i 3 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego składają Wójtowi oświadczenia
następującej treści: ,,Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o
odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom
nieuprawnionym.
§4
1.Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje do czasu:
1) odwołania przez Wójta,
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2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole.
2. Rezygnację, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 członek Zespołu składa Przewodniczącemu Zespołu, który
niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wójta.
3. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do Wójta o odwołanie członka Zespołu w przypadku, gdy ten
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w pracach Zespołu.
§5
Celem Zespołu jest:
1) Planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz problemów dzieci i
młodzieży z udziałem niezbędnych instytucji,
2) Opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach,
3) Monitorowanie prowadzonych działań.
§6
Zespół realizuje następujące zadania:
1) Udzielenie pomocy w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa
socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
2) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na
celu ograniczenia jej powstania.
3) Udzielenie pomocy dzieciom doświadczających i będących świadkami przemocy w rodzinie.
4) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury ,, Niebieska Karta”.
5) Integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6) Diagnozowanie przemocy w rodzinie.
7) Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną.
8) Ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych.
9) Omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu.
10) Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.
§7
1. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące, ustala harmonogram pracy, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, diagnozuje problemy lokalnej społeczności związane z
przemocą domową.
2. Obsługę organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
3. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazanych na
spotkaniu Zespołu.
4. Potwierdzeniem pracy członków zespołu jest lista obecności.
5. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół.
§8
1. Zespół Interdyscyplinarny jest zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych osobowych
wynikającej z przepisów prawa.
2. Wszystkie działania interdyscyplinarne podejmowane będą w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty.
§9
Przewodniczący Zespołu składa przed Wójtem coroczne sprawozdanie z pracy w terminie do 30 stycznia
każdego roku.

