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UCHWAŁA NR IV/15/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 30 grudnia 2014 roku
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 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r
poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z 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 i Nr 125 poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, powoływany jest zarządzeniem Burmistrza
Nowego Wiśnicza.
2. Burmistrz powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu;
3) Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu;
4) placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz;
5) Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu;
6) Sądu Rejonowego w Bochni ( Kuratorska Służba Sądowa );
7) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na terenie Gminy Nowy Wiśnicz na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. W skład Zespołu mogą również wchodzić prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bochni oraz
przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust.2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4. W celu ustalenia składu personalnego Zespołu, Burmistrz przeprowadza konsultacje z osobami
kierującymi podmiotami, o których mowa w ust.2 i ust.3.
5. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
§ 2. Burmistrz w formie zarządzenia odwołuje członka Zespołu:
1) w przypadku jego rezygnacji;
2) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu; wniosek o odwołanie powinien zawierać
wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu;
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3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego
członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Na pierwszym posiedzeniu, w trybie opisanym w ust.2, wybierany jest również Zastępca
przewodniczącego Zespołu, który kieruje pracami podczas usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego.
4. O wyborze Przewodniczącego Zespołu pisemnie powiadamia się Burmistrza Nowego Wiśnicza.
5. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zespołu przez Przewodniczącego lub jego
Zastępcę, posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz, a pracami Zespołu kieruje członek Zespołu wybrany zwykłą
większością głosów spośród członków obecnych na posiedzeniu Zespołu.
6. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany z pełnionej funkcji w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.
§ 4. Zespół podejmuje działania w oparciu o informacje pochodzące od podmiotów, o których mowa
w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 5. W trakcie pierwszego spotkania w danej sprawie:
1) przedstawiciel podmiotu o którym mowa w § 4 omawia sytuację oraz problem rodziny;
2) Zespół wymienia informacje o rodzinie oraz określa wstępną diagnozę problemu, zwracając szczególną
uwagę na zasoby rodziny oraz możliwość udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
3) Zespół opracowuje plan pomocy, określając kierunki pracy, trudności i ramy czasowe ich rozwiązania;
4) Przewodniczący dokonuje podziału ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu oraz wyznacza
termin następnego spotkania.
§ 6. W trakcie kolejnych spotkań w danej sprawie członkowie zespołu:
1) omawiają podjęte działania i osiągnięte skutki;
2) dokonują ewaluacji ( oceny diagnozy );
3) dokonują ewentualnych zmian w diagnozie i planie działań.
§ 7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
§ 8. 1. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych w wystąpieniem przemocy w rodzinie.
2. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji wymienionych w § 1 ust.2 pkt.1 - 6 oraz
przedstawiciele innych podmiotów, w szczególności będących specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Zespół Interdyscyplinarny dostosowuje skład grupy do okoliczności sprawy, której dotyczyć mają jej
działania.
4. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół
Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
§ 9. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych określa Regulamin pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2010 r
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

