Za\ącznik

do uehwaĘ NrX]27l20t1'

Rady Gminy rł'Birc41'
z dnia 19 lcwietnia 20L1,r.
Tryb i sposób powoĘwania i odwoĘ"rvania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz, szczegółon'e warunki jego funkcjonowania
Rozdział I
Przepisy ogólne
1.

Gmina Btrcza mając na vzględzie dobro rodziny podejmuje działania na rzecz
ptzeciwdziałanaptzemocy w rodzinie między innymi poprzez powołanie i zorganizowanie
pracy Gminne$o ZeŚpołu InterdyscyplinarnĆgo zwarLego dalej Zespołem.

2.

J.

ZespoŁ reaLtĄe dziaŁanta określonew ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaruu
ptzemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r., Nr 180' paz.I493 z późn.zttt. ) oruz w ramach
reaIizacji zaŁoŻeńKrajowego Programu PtzeciwdziałantaPrzemocy w Rodzinie.

Zadantem Zespołu jest koord;łrowanie i integracja działarl przedstawicieli różnych
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwóziaŁanta ptzemocy w rodzinie. Da zadan
Zespohl na7eĘ w szczególności
:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie wszelkich óziaŁaf_w środowishlzagrcŻon}.rn przemocąw rodzinie mających
na celu przeciwóziaŁane ternu zjawisku,
inicj owanie irrterwencj i w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o insĘ.tucjach, osobach i możliwościachudzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
inicjowanie dziaŁańrł,stosunłu do osób stosujących przemoc w rodzinie,
ocęna i weryfikacja prowadzonych działan" w tym działah grup roboczych,

s) omawianiebieŻącychproblemówu.ymagającychrozstrzygnięciaptzezZespoł,
h) prowadzenie pełnej dokumentacji z ptac Zespołu: protokoĘ posiedzeń' sprawozdania
zrea\uacji działań, wnioski itp.
4.
5.

rozwiryywanta problemó,w zwiryanych z wystąpieniem przemocy
w indywidualnych przypadkach Zespoł moŻe tworzyc grupy tobocze.

W celu

u' rodzinie

Skład grupy rcboczej ustala Przewodniczący Zespołu, spośród przedstawicieli, o lłtórych
mowa w rozdzia\e II pkt 3 zaŁączntka,w zaIeżmościod potrzeb wynikająeych z problemów
występuj ąpych u' indywidualnych przypadkach.

6.

7.

8.

W celu powołania grupy roboczej Przewodniezący Zespołu zwraca się do członkorł'Zespołu
o wskazanie osób, lfróre będąbezpośrednio zaangtzowane w razwtryalie probiemu danej
rodzĘ w ramach grupy roboczej.

Do zadń

poszczególnych grup roboczych naleŻy przede wszystkim: opracowanie
irea7izaĄa planu pomocy w indyvidualnych przypadkach; monitorowanie syruacji todzin,
w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagtoŻonych wysĘlieniem przemocy;
dokumentowanie działailpodejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy,
a także efektów tych fuiałań.
Prace w ramach grup roboczych'ptowadzone są w zależnościod potrzeb zgjaszanychptzez
Zespół lub wyniĘących z problemów występuj ąoychw indywidualnychptrypadkach'.

g.

jej
Kazda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje
pracami-i wanaczatemriny jej posiedzeń ruerzadziej tiżnz na miesiąc'

Rozdział II
Tryb i sposób powoy;u,ania i odwoĘ'wania członkón'Zespołrr Interdyscyplinarnego

1.

Zespółpowofuje Wójt Gminy Birczau'drodze zarządzetia.
powołujó członków żespołuspośrod przedstavmcieii podmiotów, o kIórych mowa
Ż. wojt _9a
ust.3, ust.4 i ust.5 ustarny a ptzeciwdziałaniu pTzemocy w rodzinie, wskazanych
\^/ art.
imienni e bądżoddeiegowany ch przez odpowiednie organy tych podmiotórp'

3.

W skład Zespołu wchodzi po

1

pzedstawicielu:

a) Gmiłnego ośrodkaPomocy Społecznej w

\ź

Bircą',

b) Komisariatu Policji,
c) Gminnej Komisj i Ronvią7ry'wania Problemów Alkoholowych'
d) S ądu Rej onowego- Kut atorzy,
epio s" w Bit cry,
e) NĘubiiczrre go Zaęadu opieki Zdr ow otn€j,,A skl
0 Parafri Rzymsko-Katolickiej w Bircry,
e) Rady Gminy,
h) o świary-- P edago g szko lny.

posiedzenia nlłołuje
Pierwsze posiedzenie Zespofu zwołuje Wójt Gminy Blrcza, a kolejne
Przewodńczący Zespołu. Termin pierwszego posiedzenia wznacza Wójt Gminy Bircza
w zarząózeniu o powołaniu członków tego ZespoŁu'
jego Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym
5. Pracarń Zespołu kieruje
jawniłn' Przewodniczącym
posiedzeniu Żespołu pir"ź j"go członków w głosowaniu
głosów.
Żespołuzostaje osoba, która uzyskała najwięcej oddanych
głosów, Przewodniczącym
jednakową
Liczbę
w p''-"puar.* gdyby dwie osoby u1yskały
najwięcej
z"rpołu zosąłta spośród tych ósób, klóra rł'powtómym głosowaniu oftryma
oddanych głosów.
na okres 4 1at, zaśczłotkowie Zespofu są
7. pr"eńarri' zący Zespołu zostaje '*ybrany
powoływani aa czas nieokreślon1'.
zaruądzeruem Wójta Gminy Bkcza powołującym
8. Skład Zespołu zostanie ustalonyimiennie

,
+.

ZespóŁ.

równiez osoby niebędące
Przewodni czący Zespotu moŻe na posiedzenie Zespołu zaprosić
jego członkami, jeŻeLiuz]rra, Że zachodzi taka koniecznośc.
może złoŻyćYęiŻdainsĘrtucja działĄąca
to."rilemr'y wnioset o zwołanie posiedzenia Zespołu
GmĘ Bt cza na rzecz przeciw dziaŁanta przemocy w rodzinie z podaniem tematu
''aterenie
Włosek składa się do Przewodniczącega Zespofu, który wyznacza termin
posiedzenia.
posiedzenia rł'ciąg;rr 14 kolejnych dni robocrycir'
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu
I1'.KaŻdy członek Zespołu omz gntp roboczycb
o treściokreślonej w art. 9c ust.3
składa na ręce wójta Gminy Bitciapisemne oświadczenie
poufirości wszelkich
ustawy o przeciwdziałantu ptzemocy w rodzinio o zachowaniu
informacji iaanyctr uzyskanych w ramach działanlaw Zespole.
12. wójt G-i"v Bbczaodwołuje cńonkaZespołu:

g.

a) zwłasnejinicjaĘwy'

ui

;i

l

1_

ry^--^^L-

*przyńdkubisemnej rezygnacjiczłonkaZ'espołu' l -''-1--.---^:^^^'-_^'
;'*ń;."tpóŃoą któr|wskazał osobę nacńonkaZespoła;wniosek powinien zavłteruć
w skazante oo*.go przedstawiciela do ZpWob+

poufności danych
przypadł:u uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad
uzyskanych rł' ramach działanZespołu

d)' w

i informacji

pełnionej funkcji u' trybie określonym
Przewo dltczący Zespołu maŻe zostać pozbawiony
dla jego wyboru na Podstawie:
a) uzasadnion.go pi*.*""go wniosku ńoŻonego ptzezco najmniej 1l3 cńonLórł' Zespołu,
rery ggacji Przewodnic1ąc?go,
b) pisemnej
'wasadnionegó
pisem"ego wniosku Wójta Gminy Bircza.
1

1.

"j

Rozdział III
\ilhrunki funkcj onowania Zespołu Intertlyscyplinarnego
pomiędzy Wójtem Gminy Btrczą
Zespół działa na podstawie porozumiei za-warĘch
wchodzą w jego skład, zaś\^I przypadku
a podmiotami, ł,to'ry.n przedstawiciele
Gminy Bircza'
pracownikó* ru*orźąaou.ych Gminy Bicza_wskazanychptzezWójta
ramach obowią4ków
2. Członkowie Zespołu onz grup roboczych wykonują zadałlta'n'
słuŻbowyclr i zawodorłyeh'
Gminny ośrodek
3. Za obsługę tecŃczno- organlzacyjną Zespołu jest odpowiedzia1ny
Pomocy Społecznej w Birczy'
potrzeb, tie rzadziej niż taz rLa
4" Posiedzenia Zespołu odb1vają się w zależnościod
....miesiące.
nalezy za'wrzeć:1istę obecności'
Z
5. posiedzenta ZespoŁu sparządza się protokół, w ł1orym
przypadków indyvidualnych oraz opis dziaŁań'
tematykę o*u-iuriy.t' spra*'ogól'y"i'
które w źuI"i^oś"iodustaleń naleŻy podjąó'
6. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespofu jest obowiąkow.e'
Gminnego ośrodkaPomocy
7. Posiedzęni Zrspołu bęĘ zotgantzóvłane w siedzibie
w siedzibach insrynlcji organtzaqi
Społecznej w Bircz$ ale mogą tez się odb1.waó
posiedzeniaZespoŁtlpoza siedzibą Gminnego
wchodzących w skład Zespołu. W przypadku
techniczno-organzacyjną posiedzenia
ośrodka ro*o.1'-śpoł"c^e3 vićry, ot.łogę
*sk"'y w porozumieniu z odpowiednim
zapevłriaGminny ośrodekPo1o.cv Spoiócznej
posiedzenie Zespołu'
org*.ro podmiotu w siedzibie którego ma się odbyó

1.

i

a

i
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Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1.

się Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy
Realizację powyżsrycb zapisów powierza
Społecznej wBircry.

