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UCHWAŁA Nr 204/XXVI/2012
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 579) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada
Gminy Gostynin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz B. Lewandowski
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Załącznik
do Uchwały Nr 204/XXVI/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 29 listopada 2012r.
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA W GMINIE GOSTYNIN
§ 1. Podstawa prawna.
Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest :
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245).
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1.
1) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.
2) Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Rozdział 2
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
1.
1) Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) Do zadań Zespołu należy w szczególności:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
f) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,
g) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów
tych działań.
Rozdział 3
Czynności podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny
1.
1) Cele Zespołu:
a) pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
przemocy,
b) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
przemocy,
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c) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie,
e) inicjowanie badań i diagnoz w zakresie przemocy domowej,
f) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym.
2) Cele Zespołu realizowane są poprzez:
a) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grupy, środowiska dysfunkcyjnego znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
b) udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego, osobom,
rodzinom, grupom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów
przemocy,
c) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu
jej powstrzymanie,
d) udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
e) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
2) Podstawowe czynności podejmowane przez członków Zespołu:
a) wspólny miesięczny monitoring rodzin w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
b) wspólne przeprowadzanie rozmów informacyjno-wspierających z ofiarami przemocy domowej,
c) wspólne przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych i konfrontacyjnych ze sprawcą przemocy domowej,
d) występowanie z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego sprawcy przemocy domowej,
e) występowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną w stosunku do rodzin z dziećmi, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że proces opiekuńczo-wychowawczy nie przebiega prawidłowo.
Rozdział 4
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
1.
1) W skład Zespołu mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które w ramach realizacji zadań zajmują się
przemocą rodzinie oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i mogą mieć wpływ na poprawę
ich sytuacji:
a) kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie,
b) przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyninie
c) przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,
d) dyrektorzy szkół publicznych Gminy Gostynin,
e) przedstawiciele ochrony zdrowia z terenu Gminy Gostynin,
f) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Gostynin,
g) przedstawiciel Sądu Rejonowego w Gostyninie (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych
i Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej),
h) przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,
i) przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gostyninie,
j) przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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Rozdział 5
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1.
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu : a)Członków Zespołu powołuje zarządzeniem Wójt Gminy
Gostynin po uprzednim wyrażeniu zgody na pracę przez osoby zainteresowane.
b) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami / jednostkami do pracy w Zespole.
c) Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy.
d) Członek Zespołu może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania Zespołu i Grup
lub na wniosek: członka zespołu, podmiotu, którego jest przedstawicielem, przewodniczącego.
e) W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego członka Zespołu i Grupy z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydatury przez osobę kierująca podmiotem,
której członek ten był przedstawicielem.
1) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Zastępcy Zespołu.
a) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu spośród jego członków,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
b) O wyborze Przewodniczącego Zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Gostynin.
c) Przewodniczący Zespołu pełni funkcję koordynatora zespołu na poziomie decyzyjnym i kieruje pracą na
poziomie wykonawczym.
d) Na wniosek Przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest Zastępca Przewodniczącego, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
e) Przewodniczący i Zastępca może zostać odwołany na podstawie:
- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu.
- pisemnej rezygnacji przewodniczącego i zastępcy,
- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Gostynin.
Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
f) Odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego i zastępcy, zgodnie z zapisami Rozdziału 6 pkt 2a i 2d.
g) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek członków Zespołu,
a gdy jest to niemożliwe, Zastępca Przewodniczącego, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia,
o czym powiadamia na piśmie, telefonicznie lub drogą e-mail członków Zespołu, nie później niż 3 dni
przed terminem posiedzenia.
h) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumień, o których
mowa w rodz.6 pkt 1.
Rozdział 6
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1.
1)

Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Gostynin, a podmiotami,
o których mowa w rozdziale 4.

2)

Spotkania Zespołu, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3)

Prace w ramach Grup prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających
z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
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4)

Na pierwszym spotkaniu roboczym Grupa ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie, określający osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków
Grupy Roboczej.

5)

Na kolejnym spotkaniu Grupy przedstawiane są przez członków podjęte działania na rzecz osoby, rodziny.
Grupa wstępnie ocenia stopień realizacji przyjętego planu działań, w razie potrzeby wprowadza niezbędne
korekty w celu optymalnego działania.

6)

Grupy przedstawiają Przewodniczącemu Zespołu informację o podjętych działaniach, planach i zamierzeniach w stosunku do przypadku, którym się zajmują.

7)

Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych
spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

8)

Zakres zadań realizowanych przez członków Zespołu i Grupy ujęty został w rozdziale 3.

9)

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu i Grup zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.

10) Członkowie Zespołu i Grup wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
11) Posiedzenia Zespołu i Grup odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu i Grupy.
Rozdział 7
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych
1.
1) Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach ewaluacyjnych oraz statystycznych dane dotyczące m. in. ilości
spraw skierowanych i efektów pracy Zespołów i Grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji
zadań przez Zespół i Grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
2) W ramach pracy z osobą, rodziną gromadzona będzie następująca dokumentacja:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez
wnioskodawcę,
b) pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa dotyczy,
c) plan działań zespołu/grupy roboczej – opis zadań dla poszczególnych członków grupy,
d) monitoring działań zespołu/grup roboczych – realizacja zadań określonych w planie działań przez członków Zespołu i Grup.
1) W celu usprawnienia prac Zespołu i Grup opracowana zostanie dokumentacja w ramach pkt 2 a-d.
2) Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 a-d, jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie. Odpowiedzialność za dokumentację ze spotkań Zespołu i Grup ponosi Przewodniczący
Zespołu.
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Rozdział 8
Schemat pracy lokalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w gminie Gostynin

