DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 października 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2018-10-29 11:03:20

Poz. 10261
UCHWAŁA NR LXIII/555/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 9 a 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. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy
Karczew oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania o treści określonej w Regulaminie działania Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Karczew, stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchyla się Uchwałę nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 oraz 1432.
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Załącznik do uchwały Nr LXIII/555/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 19 października 2018 r.
Regulamin działania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Karczew
§ 1. Rejonem działania zespołu interdyscyplinarnego jest Gmina Karczew.
§ 2. 1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Karczew (zwanego dalej „Zespołem”) powołuje
i odwołuje Burmistrz Karczewa w drodze zarządzenia spośród przedstawicieli właściwych instytucji,
podmiotów i organizacji, z którymi Burmistrz Karczewa zawarł porozumienia, na podstawie art. 9a
ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członków Zespołu powołuje się na czas nieoznaczony.
§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu
spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Karczewa w terminie 30 dni od dnia jego powołania,
na którym członkowie Zespołu składają Burmistrzowi oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na wniosek Przewodniczącego, wybiera się Zastępcę
Przewodniczącego spośród jego członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zastępca
Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
4. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego następuje na wniosek osoby pełniącej tę
funkcję lub co najmniej połowy składu Zespołu w takim samym trybie, w jakim zostali wybrani.
5. Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego skutkuje koniecznością nowego wyboru
osób pełniących te funkcje, spośród członków Zespołu na tym samym posiedzeniu.
6. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
2) inicjuje i organizuje prace Zespołu.
§ 4. 1. Burmistrz Karczewa odwołuje członka Zespołu:
1) z własnej inicjatywy;
2) w przypadku rezygnacji złożonej Przewodniczącemu przez członka Zespołu;
3) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem.
2. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o odwołanie.
3. Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku śmierci członka Zespołu.
4. W celu uzupełnienia składu Zespołu Burmistrz Karczewa, w terminie 30 dni od daty odwołania członka
Zespołu, zwraca się z wnioskiem o wskazanie nowego kandydata w miejsce odwołanego członka Zespołu
lub w miejsce członka, którego członkostwo ustało.
5. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie określonym w § 2.
§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący proponuje porządek obrad i sprawy
mające być przedmiotem posiedzenia. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać pod obrady sprawy i problemy
w trakcie posiedzenia.
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3. Członków Zespołu powiadamia się o posiedzeniu w drodze telefonicznej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
4. Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Burmistrza Karczewa
w terminie 7 dni od złożenia wniosku i poddać pod obrady zgłoszone sprawy.
5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, a protokół podpisuje Przewodniczący i osoba go sporządzająca.
§ 6. Zespół działa przy Miejskim – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie, który zapewnia
jego obsługę techniczno - organizacyjną, w szczególności w zakresie:
1) przygotowania posiedzeń Zespołu i zespołów roboczych oraz materiałów niezbędnych do udziału
w posiedzeniach;
2) prowadzenia bazy danych oraz dokumentacji dotyczących pracy Zespołu i grup roboczych.
§ 7. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
2. W przypadku konieczności powołania w skład grupy roboczej osoby spoza Zespołu, Przewodniczący
Zespołu zwraca się do odpowiednich podmiotów o wskazanie przedstawicieli do pracy w grupie roboczej.
3. Zebranie grupy roboczej prowadzi jedna osoba, wybrana przez członków grupy roboczej, uzgadniając
z pozostałymi członkami grupy roboczej porządek zebrania oraz podział zadań bieżących.
4. Plan zebrania grupy roboczej obejmuje w szczególności:
1) ewaluację dotychczas podjętych działań;
2) zgłoszenie nowych przypadków, ustalenie strategii rozwiązywania problemu;
3) podział zadań pomiędzy członków grupy, wyznaczenie osoby koordynatora;
4) informacje bieżące;
5) podsumowanie.
5. Grupa robocza przedkłada Przewodniczącemu Zespołu sprawozdanie i wnioski ze swojej działalności.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

