
UCHWAŁA  Nr VIII/69/11 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z  dnia  26 maja  2011 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie 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 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 2005 r.             

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 

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 i 146,            

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,          

z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się,         

co następuje: 

 

           § 1.  Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 

których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

              § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

  § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                                      /-/ Sławomir Czyżyk 
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                                                                        Załącznik  

                                                                        do Uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów 

                                                                        z dnia 26 maja 2011 r. 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

      § 1. 1. Podstawą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie, zwanego              

w dalszej części „Zespołem” jest: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

2) 2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,              

poz. 1362 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z  2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

 

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie 

działań profilaktyczno – edukacyjnych. 

 

3. Zespół realizuje zadania określone w ustawach, o których mowa w ust. 1, w zakresie  

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także                

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie oraz w programach celowych pomocy społecznej i innych uchwalonych na 

poziomie lokalnym i rządowym. 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie 

 

       § 2. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Złotów. 

 

       2. Odwołanie członka Zespołu następuje w przypadku: 

       1) zakończenia pełnienia funkcji w instytucji, w której został delegowany, 

       2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub nieumyślne 

przestępstwo skarbowe, 

       3) zmiany miejsca zamieszkania, 

       4) naruszenia zasady zaufania, poufności i danych pozyskanych przy realizacji zadań. 

 

       3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

       a) Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

       b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

       c) Policji, 

       d) Oświaty, 

       e) Ochrony Zdrowia, 

       f) Organizacji pozarządowych. 

       4. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi. 
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ROZDZIAŁ  3 

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania 

Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie 

 

       § 3. 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany większością głosów            

w głosowaniu jawnym, na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków. 

 

       2. Na wniosek Przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany 

jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu spośród jego członków większością 

głosów w głosowaniu jawnym. 

 

      3. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

 

     4. Zawiadomienia o terminie, miejscu, porządku obrad Zespołu przekazywane są 

członkom i innym osobom zaproszonym w formie pisemnej lub telefonicznej.  

 

     5. Członkowie są zobowiązani osobiście lub telefonicznie potwierdzić Przewodniczącemu 

swój udział w posiedzeniu Zespołu. 

 

     6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonują zadania                      

w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

 

     7. Z każdego spotkania Zespołu sporządza się protokół, listę obecności, tematykę 

omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia itp. 

 

     8. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant. 

 

     9. Do protokołu mogą być dołączone inne dokumenty mające wpływ na politykę 

prowadzona przez Gminę Złotów w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 

     10. Zespół może wnioskować do Wójta Gminy Złotów o zlecenie przeprowadzenia usług, 

badań, opracowanie ekspertyz itp. w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

     11. Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

     § 4. 1. Zespól interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

przypadkach. 

 

     2. W przypadku tworzenia grup roboczych przez Zespół ich skład roboczy określany jest 

przez Przewodniczącego, na podstawie zebranych dowodów w sprawie.  

 

     3. Regulamin funkcjonowania grup roboczych, wzory dokumentów, którymi będą się 

posługiwać w swojej pracy określa Przewodniczący Zespołu na posiedzeniu, po konsultacji              

z jego członkami. 
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     § 5. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Złotów w terminie 14 dni od daty 

zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 3. 

 

     § 6. Przewodniczący Zespołu do 31 marca każdego roku składa Radzie Gminy 

sprawozdanie z działalności Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności                         

i efektywności pracy. 

 

     § 7. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminy Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Złotowie. 

 

     § 8. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy 

Złotów, w części będącej w dyspozycji Kierownika Ośrodka. 

 

     § 9. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o stepującej treści: 

„Zespół Interdyscyplinarny w Złotowie, ul. Leśna 7, tel./fax. 67 263 53 05” 

 

ROZDZIAŁ 4 

 

Postanowienia końcowe 

 

     § 10. 1. Z niniejszym Regulaminem zostają zapoznani wszyscy członkowie Zespołu,       

co potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

 

     2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy, o których 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                      /-/ Sławomir Czyżyk 

 


