
Uchwała Nr IV/26/2011 

Rady Gminy w Cisku 

z dnia 21 lutego 2011r. 

 
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 Nr 40 poz.230, 106 poz.675) Rada Gminy w Cisku 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 wskazanych w porozumieniach zawartych przez Wójta 

z tymi podmiotami.  

2. 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 Gminy 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 w Cisku w terminie do 30.04.2011r.  

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; wybór nastąpi większością głosów oraz jego zastępcę.  



5. Przewodniczący 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 

Cisku. 

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. 

 

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 

 

Gmina ze swojego budżetu ponosi następujące koszty funkcjonowania Zespołu i jego grup 

roboczych zabezpieczone w rozdziale 85514 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 

 


