
UCHWAŁA NR XVIII/92/19
RADY GMINY CHLEWISKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej także 
Zespołem Interdyscyplinarnym.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/80/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gnat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2020 r.

Poz. 989



Załącznik do uchwały Nr XVIII/92/19

Rady Gminy Chlewiska

z dnia 30 grudnia 2019 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA 

Rozdział 1.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członkówZespołu Interdyscyplinarnego

1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Chlewiska, zwanego dalej „Zespołem” Wójt Gminy Chlewiska występuje do jednostek 
określonych w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, funkcjonujących na terenie 
Gminy Chlewiska jak również tych instytucji, które działają według właściwości rzeczowej i miejscowej poza 
jej terenem – o oddelegowanie swoich przedstawicieli na członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powoływani są na czas nieokreślony.

3. Każdy członek Zespołu przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie 
o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy 
w Zespole stanowiący.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany niezwłocznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.

5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Wójta 
Gminy z prośbą o odwołanie. O odwołanie członka Zespołu może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić 
się Przewodniczący Zespołu oraz instytucje, podmioty i organizacje, których dany członek jest 
przedstawicielem.

6. Powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta 
Gminy.

Rozdział 2.
Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zastępcy 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu zostają wybrani na pierwszym 
posiedzeniu Zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu zostaje wybrany na czas określony na okres 
3 lat.

3. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego lub Zastępcy Zespołu,

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Chlewiska.

Rozdział 3.
Warunki Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) organizowanie i kierowanie pracami Zespołu,

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. Członkowie Zespołu:
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1) uczestniczą w posiedzeniach i przedstawiają stanowiska dotyczące przedmiotowej problematyki,

2) opracowują i przekładają materiały i informacje z zakresu reprezentowanej instytucji niezbędne w pracach 
Zespołu,

3) zapoznają się z formularzem Niebieskiej Karty A celem diagnozy przemocy w rodzinie, 4) wykonują 
powierzone przez Przewodniczącego prace niezbędne do realizacji zadań Zespołu,

5) za udział w pracach Zespołu oraz grupach roboczych nie otrzymują wynagrodzenia, zadania wykonują 
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

4. Zespół podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Zespołu, w głosowaniu jawnym.

5. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, 
o czym powiadamia członków Zespołu w okresie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem 
posiedzenia, w formie pisemnej albo telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną.

6. Posiedzenia Zespołu zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek członków Zespołu. 
Ponadto pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja 
działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się 
do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.

7. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu zaprosić również osoby niebędące jego 
członkami, jeżeli usprawni to pracę Zespołu.

8. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego 
Zespołu lub w razie nieobecności Zastępcy - osoba wskazana na piśmie przez Przewodniczącego.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach.

10. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chlewiskach.

11. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół oraz lista obecności.

12. Zespół używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Chlewiskach

ul. Czachowskiego 47

26-510 Chlewiskach,

13. Przewodniczący posługuje się pieczątką o treści:

PRZEWODNICZĄCY

Gminnego Zespołu

Interdyscyplinarnego

w Chlewiskach

14. Zastępca Przewodniczącego posługuje się pieczątką o treści:

Zastępca Przewodniczącego

Gminnego Zespołu

Interdyscyplinarnego

w Chlewiskach

Rozdział 4.
Zasady powoływania grup roboczych

1. Zespół może powoływać grupy robocze. Skład grup roboczych jest zmienny i ustala się go indywidualnie 
do potrzeb danej rodziny uwikłanej w przemoc.
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2. Zadania grup roboczych określa art. 9b ust. 3 ustawy.

3. Skład grupy roboczej jest dostosowany do skali problemu.

4. W skład grup roboczych wchodzą minimum 3 osoby.

5. Wytypowanie do prac w grupie roboczej jest równoznaczne ze zgodą przełożonych na uczestnictwo 
w całym okresie jej działania w ramach obowiązków służbowych.

6. Członkowie grupy roboczej, nie będący członkami Zespołu przed przystąpieniem do pracy składają 
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań 
w grupie roboczej, stanowiący.

7. Pracami grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Członkami grup roboczych oprócz członków Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być również inne 
osoby wyznaczone przez kierowników jednostek wchodzących w skład zespołu.

9. Plan pomocy ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny której sprawa dotyczy lub też bez jej obecności 
przy czym w tej sytuacji o wyniku spotkania i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej 
zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.

10. Ze spotkania grupy roboczej sporządza się protokół.

Rozdział 5.
Dokumentacja i monitorowanie prac Zespołu i grupy roboczej

1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilość 
złożonych Niebieskich Kart, ilość powołanych grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów grup 
roboczych (notatki służbowe). W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz 
w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

2. W ramach pracy Zespołu gromadzona jest następująca dokumentacja:

1) pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych złożone przez członków Zespołu przed 
rozpoczęciem działalności,

2) informacja Przewodniczącego o przekazaniu kserokopii Niebieskiej Kart,

3) wniosek o powołaniu grupy roboczej,

4) pisemne zaproszenia na posiedzenie Zespołu (nieobligatoryjnie),

5) protokoły z posiedzenia Zespołu z listami obecności,

6) dokumentacja wynikająca z procedury „Niebieskiej Karty” (akta indywidualnych spraw),

7) spis spraw Niebieskich Kart A,

8) inne niezbędne dokumenty.

3. W ramach pracy grupy roboczej gromadzona jest następująca dokumentacja:

1) pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych złożone przez członków grup 
roboczych przed rozpoczęciem działalności

2) protokół ze spotkania grupy roboczej wraz z listą obecności,

3) plan pomocy rodzinie,

4) notatki poszczególnych członków grup roboczych z podejmowanych działań,

5) inne dokumenty wytworzone i wykorzystywane w pracach grup roboczych,

Rozdział 6.
Przepisy końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o przemocy 
w rodzinie.
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