
GMINY
EDLNO Uchwala Nr XII/..i-fid/20l2

Rady Gminy Bedlno

z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie okreslenia trybu i sposobu powotywania i odwolywania czlonkow Zespolu
Interdyscyplinarnego w Gminie Bedlno orax szc/egolovvych warunkow jego funkcjonowania

Na pddstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym
(l.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr23,poz . 220, Mr 62, poz.558, Nr 113,poz.984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.l 806; z 2003 r. Nr 80. poz.717, Mr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055. Nr 116. poz. 1203; 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.l l l l , N r 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z2010r.Nr28,
poz. 142 1146, Nr 106. poz. 675. Nr 40. poz. 230; /.2011 r. Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777,
N r 2 1 , p o z . 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 148, poz. 887. Nr 217, poz.l281; z 2012 r. poz.567) oraz art.
9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przcciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2005r. Nr 180. poz. 1493; z 2009r, Nr 206. poz. 1589; z2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842;
z 201 Ir. Nr 149,poz. 887) Rada Gminy Bedlno uchwala, co naslcjmje:

. § 1. Okresla si^ tryb i sposob powotywania i odwolywania czlonkow ZespoJu
Interdyscyplinarnego w Gminic Bedlno oraz szczegolowe warunki jego funkcjonowania, zgodnic
z zalapmikiem do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanle uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Bedlno



Zalacznik do Uchwaly Nr XII/M*2012

Rady Gminy Bedlno

z dnia 6 lipca 2012 r.

Iryb i sposob powolywania i odwolywania c/lonkow Zespolu Interdyscyplinarnego oraz
szczegolowe warunki jego funkcjonowania

Rozdzial I.
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Gmina podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, miedzy innymi
organizuja.c pracej Zespolu [nterdyscyplinarnego,

2. Zespol Interdyscyplinarny realizuje dzialania okreslone w Gminnym Programie
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji zalozen Krajowego Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespolu Interdyscyplinarnego jest inlegrowanie i koordynowanie dzialan
przedstawicieli roznych podmiotow oraz specjalistow w zakresic przeciwdzialania przemocy w
rodzinie. Do zadari Zespolu Interdyscyplinarnego nalezy w szczegolnosci:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b) podejrnowanie dzialan w srodowisku zagrozonym przemocy w rodzinie majacych na celu
przeciwdzialanie temu zjawisku:

c) iniejowanie interwencji w srodowisku dotknietym przemocy w rodzinie;

cl) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozlivvosciach udzielenia pomocy w
srodowisku lokalnym;

e) inicjovvanie dzialan w slosunku do osob slosujqcych przcmoc w rodzinie.

4. Zespot Interdyscyplinarny powoluje Wqjt Gminy Bedlno.

Kozdzial II.
TRYIi I SPOSOB POWOLYWANIAI ODWOLYWANTA CZLONKOW ZESPOLU

INTERDYSCYPLINARNEGO
• i :
1. W sktad Zespolu Interdyscyplinarnego wchodza^przedstawiciele:

a) Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Bedlnie;

b) Gminnej Komisji ds. Rozwia/ywania Problemow Alkoholowych w Bedlnie;

c) Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Bedlno;

d) szkol;

e) Komisariatu Policji w Zychlinie;

i) Sq.du Rejonowego w Kutnie - kuratorzy sa^dowi;



- , / M ^ j i . .

g) pYgattizacji pozarzajdowych.

•: !2J:jfty/6jt Gminy moze zwrocic si? o zgloszenie kandydatow na czlonka Zespolu takze do innych
podmiptow niz vvskazane vv pkt 1. dziaiajajsych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

- i; \...
' ! 3.-£Powolanie Zespolu naste_puje w drodze zarzajdzenia Wojta Gminy Bedlno.

, ' 4.'. Povvolywanie i odwolywanie czlonkovv Zespolu Inlerdyscyplinarnego:

a): .przedstawiciele poszczegolnych instytucji/jednostek zostana^ wskazani imiennie przez osoby
:- ;kieruja_ce instytucjami/jednostkami;

'':

b) sklad ZespoHi Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarzajdzeniem Wojta Gminy Bedlno
powoluja_cym Zespol Interdyscyplinarny;

c) kazdy czlonek Zespolu Interdyscyplinarnego. przed udzialem w pienvszym posiedzeniu sklada
~ pisemne oswiadczenie o zachowaniu poufnosci vvszelkich informacji i danych uzyskanych przy
" realizacji zadan vv ramach pracy vv Zespole;

d) . - czlonek Zespolu Interdyscyplinarnego moze zostac odwolany vv trybie natychmiastowym moc%
, . zarzadzenia Wojta Gminy Bedlno, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad
ii pdufnosci danych i informacji uzyskanych vv ramach dzialania vv Zespole Interdyscyplinarnym.

5., Povvolywanie i odwolywanie Przewodnicza_cego Zespolu Interdyscyplinarnego:
r

a) Przewodnicza_cy Zespotu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pienvszym posiedzeniu
Zespolu sposrod jego cztonkow, w glosowaniu javvnym, zwykla_ wi^kszoscia_ glosow vv
.ob.ecnosci co najmniej 2/3 skladu Zespolu;

b)- przevvodniczajsy zostaje wybrany na czas okreslony, na okres 3 lat;

e) 'P wyborze Przewodnicza_cego Zespolu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
\Ypjt Gminy Bedlno;

d) Jj^rzewodniczajsy moze zostac odwolany na podstawie:
•, •

, . -\. - uzasadnionego pisemnego wniosku ktoregokohviek z czlonkovv Zespolu
. Jnterdyscyplinarnego.

; - odwolanie nastejnije w vvyniku glosowania javvnego, zwykla_ wi^kszoscia_ gJosow w
;obecnosci co najmniej 2/3 skladu Zespolu,

• •-, - pisemnej rezygnacji Przevvodnicza^cego,

uzasadnionego, pisemnego wniosku Wojta Gminy Bedlno,

e) odwolanie Przewodnicza_cego skutkuje koniecznoscia_powolania nowego przewodnicza_cego.

• ! Rozdzial III.
': WARUNK1 FUNKCJONOWANIA ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO

• • i
- l.r Zespol Interdyscyplinamy dziala na podstawie porozumien zawartych pomi^dzy Wojtem
Gminy Bedlno. a podmiotami ktorych przedstavviciele powolani zostana_do Zespolu.

- ij
2;' . W ramach Zespohi nioga^ bye tworzone grupy robocze w celu rozwiajzywania problemow

zvviajj;anych z wystajoieniem przemocy w rodzinie vv indywidualnych przypadkach.



3;. Sklad grupy roboczej ustala Przewodnicz^cy Zespolu sposrod przedstawicieli, o ktorych
mowa;w pkt 1 i 2 Rozdzial IT niniejszego zalajcznika, w zaleznosci od potrzeb wynikajajsych z
problemow wystejmja^cych w indywidualnych przypadkach.

.'• 4v - ; (pzlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykomijq. zadania w ramach
obowia^zkow sluzbowych lub zawodowych.

; .5 . . Zakres zadaii realizowanych przez czlonkow uje_ty zostanie w porozumieniach zawartych
pomiqxlzy Wqjtem Gminy Bedlno, a instytucjami.

•'.'. 6. Kadencja Zespolu trwa 3 lata.

7. Pierwsze posiedzenie Zespolu zwoliije Wojt Gminy Bedlno w terminie 30 dni od daty
zawarcia porozumien z podmiotami, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 Rozdzial II niniejszego
zala_cznika.

8. Posiedzenie Zespolu odbywa sie_ w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej niz raz na trzy
miesiajse. Posiedzenie Zespolu zwoluje Przewodnicza^cy.

. 9. W celu powolania grupy roboczej Przewodnicza^cy Zespolu zwraca si? do czlonkow Zespolu
o wskazanie osob, ktore b^dq. bezposrednio zaangazowane w rozwiajzywanie problemu danej
rodziny w ramach grupy roboczej.

10. Prace w ramach grup roboczych prowadzone sq. w zaleznosci od potrzeb zglaszanych
przezZespol lub wynikaja^ z problemow wyste_puja^cych w indywidualnych przypadkach.

11. Kazda grupa robocza wybiera sposrod siebie przewodnicza^cego grupy, ktory kieruje jej
pracami i wyznacza terminy posiedzeii wedlug potrzeb.

12. Z posiedzenia Zespolu i grup roboczych zostaje sporza^dzony protokoi zawierajacy: list?
obecnosci, tematyk? omawianych spraw ogolnych, przypadki indywidualne, opis dzialah do
podje_cia.

13. -Osoby wchodzq.ce w sklad Zespolu i grup roboczych wspolpracuja^ ze soba^ w sposob
skoordynowany, zapewniaj^cy skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe.

. 14. -. rZa obslug^ techniczno - organizacyjn^ Zespolu odpowiedzialny jest Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Bedlnie.

15. Spotkania Zespolu organizowane sq. w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w
Bedlnie. Mogq, bye rowniez organizowane w siedzibach poszczegofnych instytucji, ktorych
przedstawiciele wchodzq. w sklad Zespolu Interdyscyplinarnego.

16. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespolu Interdyscyplinarnego jest obowig.zkowe.

Przewodnicza_cy Rady Gmi


