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UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/69/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmieniona uchwałą Nr
XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koprzywnicy
Marek Kubicki
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Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2019
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 01 marca 2019 roku

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego
w Koprzywnicy

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390),
2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.),
4) uchwała Nr XVIII/76/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015
r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koprzywnica
na lata 2015 – 2020,
5) zapisy niniejszego regulaminu.
2. Regulamin określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2 Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
1. Skład Zespołu określa art. 9 a ust. 3 – 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2.Członków Zespołu powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica w drodze zarządzenia
spośród osób wskazanych przez podmioty, które podpisały z Burmistrzem Miasta i Gminy
porozumienia o współpracy.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.
5. Członek Zespołu może zostać odwołany w następujących przypadkach:
1) na jego pisemny umotywowany wniosek,
2) na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole,
b)nieuczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych
nieobecności powtarzających się wielokrotnie,
3) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, zawierający
jednocześnie rekomendację dotyczącą wskazania kandydata na miejsce członka
ustępującego.
6. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu:
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1) na pierwszym posiedzeniu Zespołu zostaje wybrany Przewodniczący w głosowaniu

jawnym, zwykłą większością głosów,
2) Przewodniczący zostaje wybrany na 3 letnią kadencję,
3) o wyborze Przewodniczącego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta
i Gminy,
4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
c) uzasadnionego pisemnego wniosku Burmistrza .
5) odwołanie Przewodniczącego następuje w drodze głosowania jawnego, zwykłą
większością głosów,
6) odwołanie Przewodniczącego Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego
Przewodniczącego zgodnie z zapisami pkt 1
7. Do powołania oraz odwołanie Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu stosuje się
odpowiednio ust.7 pkt 1 – 3.
8. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) organizowanie i kierowanie pracami Zespołu,
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
3) powierzanie zadań członkom Zespołu,
4) przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z pracy Zespołu do 31 stycznia następnego
roku, którego sprawozdanie dotyczy,
5) gromadzenie w celach statystycznych i ewaluacyjnych danych dotyczących m.in.
liczby spraw skierowanych do grup roboczych, składu osobowego poszczególnych
grup, efektów pracy grup.
9. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy zastępowanie i przejmowanie
obowiązków Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
10. Do zadań Sekretarza Zespołu należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.

§ 3 Tworzenie i funkcjonowanie grup roboczych
1. Skład grupy roboczej określa art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
2. Skład grupy roboczej dostosowany jest do skali problemu.
3. Z każdego posiedzenia grupy roboczej sporządzane są protokoły zawierające: datę
posiedzenia, listę obecności wraz z podpisami, dane rodziny oraz ustalenia dotyczące
diagnozy rodziny, plan pomocy rodzinie, podział zadań członków grupy roboczej.
4. Dokumentacja prac grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koprzywnicy.
5. Wszystkich członków grupy roboczej obowiązuje zasada poufności danych i informacji
uzyskanych w trakcie pracy w grupie roboczej.
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§ 4 Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Posiedzenia Zespołu zwoływane są w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.
2. Przewodniczący Zespołu informuje członków Zespołu o terminie posiedzeń nie później niż
7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności
członka konieczne jest pisemne usprawiedliwienie doręczone osobiście, drogą mailową lub za
pośrednictwem poczty.
4. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół zawierający
opis przebiegu spotkania.
5. Posiedzenia Zespołu protokołuje Sekretarz, a podpisuje Przewodniczący i Sekretarz
Zespołu.
6. Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
7. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby spoza
jego składu, bez prawa do głosowania.
8. Zespół może podejmować wewnętrzne uchwały dotyczące procedur działania, wzory
dokumentów usprawniających prace Zespołu i grup roboczych.
9. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.
10. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych organizowane są w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Koprzywnicy. Mogą też być organizowane w siedzibach podmiotów wchodzących
w skład Zespołu.

