
         Załącznik  

         do uchwały Nr VII/56/11 

         Rady Gminy Sosnowica 

         z dnia 16 czerwca 2011r. 

 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
   

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi  

    organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania  

    przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń  

    Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań przedstawicieli różnych  

    podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

  

Rozdział 2 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego 
   

1. Wójt Gminy pisemnie zawiadamia organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich  

    przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

  

2. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają 

    przedstawicieli wytypowanych do pracy w zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby  

    na udział w pracach zespołu. 

 

3. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Sosnowica w drodze zarządzenia. 

  

4. W skład Zespołu powołuje się przedstawicieli:  

 

a) Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy,  

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowicy, 

c) Komendy Powiatowej Policji w Parczewie,  

d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

    Poradni Lekarza Rodzinnego w Sosnowicy,  

e) Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy, 

f) Kuratorów Sądu Rejonowego we Włodawie.  

 

5.  Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie zespołu następuje w trybie właściwym dla    

    jego powołania. 



  

6 . Członkowie zespołu na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego składu: 

a) przewodniczącego zespołu, 

b) zastępcę przewodniczącego, 

c) sekretarza zespołu. 

 

7. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje pracą powołanego zespołu, gromadzi  

    dokumentację, dokonuje podziału ról i działań dla poszczególnych członków zespołu. 

 

8. Zespół Interdyscyplinarny powiadamia pisemnie Wójta Gminy Sosnowica o wyborze 

    Przewodniczącego. 

  

9. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

a) uzasadnionego pisemnego wniosku popartego większością głosów członków zespołu  

    interdyscyplinarnego, 

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Sosnowica. 

  

10. Wójt Gminy może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego na podstawie: 

a) pisemnej rezygnacji członka, 

b) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym, 

c) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach. 

 

 

  

Rozdział 3 

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego  
  

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Sosnowica,  

    a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną w Zespole.  

2. Zespół Interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze na zasadach określonych  

    w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

3. Praca zespołu i grup roboczych odbywa się na posiedzeniach. 

 

4. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w zależności od potrzeb, celem rozwiązywania  

    problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

5. Posiedzenia zespołu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na  

    trzy miesiące.  

 

6. W posiedzeniach zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu. 

 

7. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 

 

8. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda  

    instytucja z terenu Gminy Sosnowica, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem  

    przedstawiciela, będącego członkiem zespołu. 



9. Posiedzenia zespołu bądź grupy roboczej zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to  

    niemożliwe - zastępca przewodniczącego. 

 

10. Posiedzenie Zespołu odbywa się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku,  zaś w sytuacjach  

      nagłych w trybie natychmiastowym. 

 

11. Miejscem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych jest siedziba Ośrodka Pomocy  

      Społecznej w Sosnowicy bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu. 

 

12. Podczas posiedzeń zespołu i grup roboczych następuje: 

 a) diagnoza zgłoszonego problemu, 

 b) ustalenie planu pomocy, 

 c) podział zadań, 

 d) monitoring dotychczasowych działań, 

 

13. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę  

     omawianych spraw i opis działań do podjęcia. 

  

14. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to  

      niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz. 

 

15. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu i grup roboczych zapewnia Ośrodek Pomocy  

      Społecznej w Sosnowicy 

 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków 

    służbowych lub zawodowych.  

 

2. Członkowie Zespołu i grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą  

    przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie,  

    bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą. 

 

3. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają stosowne oświadczenie o zachowaniu  

    poufności wszelkich informacji i uzyskanych danych przy realizacji niezbędnych zadań w ramach  

    pracy zespołu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


