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UCHWAŁA NR XLI/255/10
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie 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. 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i 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, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz.142 oraz poz. 146) Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z zastrzeżeniem ust.2, Wójt Gminy powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej 
Zespołem, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), imiennie osób 
wskazanych w porozumieniach zawartych przez Wójta z tymi podmiotami. 

2. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

3. W przypadku nieobecności głównego przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w pracach 
Zespołu i jego grupach roboczych udział bierze zastępca przedstawiciela podmiotu, wskazany w porozumieniu 

§ 2. Wójt odwołuje członka Zespołu: 

1. na jego wniosek 

2. na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem 

3. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje i prowadzi do momentu wyboru przewodniczącego Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Domaszowicach. 

2. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący lub jego zastępca. 

3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb i zgłoszeń osób lub rodzin 
wykazujących potrzebę wsparcia, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

4. Na pierwszym posiedzeniu zespołu, członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz 
jego zastępcę. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 

5. Przewodniczący lub jego zastępca prowadzi posiedzenia, jest odpowiedzialny za porządek posiedzenia, 
ocenę podjętych działań, podział zadań bieżących oraz ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. 

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół i listę obecności. 

§ 5. 1. Do prac pilnych powołana zostanie przez Przewodniczącego Zespołu grupa robocza, w skład którego 
wejdą członkowie Zespołu. 
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2. Zespół składa się z grupy osób współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne 
reagowanie na doniesienie o przemocy. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Jego 
działania koncentrują się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, na strategii postępowania z danym 
przypadkiem, na zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. Stosowany w zespole sposób 
podejścia do problemu przemocy domowej często wykracza poza wspólne badanie przypadku i koordynację 
działań poszczególnych instytucji, obejmując również zespołowe podejmowanie decyzji. Tego rodzaju działania 
wymagają pełnego uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą w jego pracę swoją wiedzę, 
umiejętności oraz zdolności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/255/10

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 9 listopada 2010 r.

POROZUMIENIE 
zawarte w dniu ……………….. pomiędzy Wójtem Gminy Domaszowice, 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………..reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………...…………………………...zwanym dalej 
Podmiotem, działającym na podstawie art. 9a ust. 3 i 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Strony 

zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 1 W związku z ustawowym obowiązkiem powołania przez Wójta Gminy Zespołu Interdyscyplinarnego, 
zwanego dalej Zespołem, realizującego działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Podmiot deleguje do uczestnictwa w pracach Zespołu i jego 

grup roboczych swoich przedstawicieli w osobach: 
1. Panią/Pana……………………………………………………………………………… 

2. W przypadku nieobecności przedstawiciela, o którym mowa w pkt. 1 zastępcę Pana/Panią 
…………………………………………………………………………… 

§ 2Udział w pracach Zespołu i jego grupach roboczych jest nieodpłatny i odbywa się w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

§ 3Obecność na posiedzeniu Zespołu i w pracach jego grup roboczych wyznaczonego w § 1 jego 
przedstawiciela lub jego zastępcy jest obowiązkowa. 

§ 4Strony ustalają, iż w przypadku konieczności odwołania na wniosek podmiotu 
przedstawiciela/przedstawicieli określonych w § 1 Porozumienia, Podmiot wskaże jednocześnie nowych 

Przedstawicieli/Przedstawiciela do powołania w skład Zespołu. 

§ 5Zespół, bezpośrednio i poprzez grupy robocze, będzie wykonywał zadania określone w Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, tj.: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania 

zjawisku, 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
4) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

5) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym, 

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 

przemocy, 
8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych 

działań, 
9) inne zadania w ramach przeciwdziałania przemocy domowej, 

10) prowadzenie szerokiej akcji medialnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonych jak i podejmowanych w tym 
zakresie działań: 

a) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez systematyczne umieszczenie ulotek, plakatów, broszur 
w miejscach publicznych i ogłoszeń w prasie lokalnej, 

b) promowanie zadań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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§ 6Strony przewidują następującą organizację współdziałania, niezbędnego dla funkcjonowania Zespołu i jego 
grup roboczych poprzez: 

1) wzajemną współpracę i wymianę informacji związanej z podjętymi działaniami, 
2) jawność podejmowanych działań, 

3) sprawne i skuteczne działanie. 

§ 7Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8Porozumienie spisano w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 


