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UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY GMINY PCIM
z dnia 13 lutego 2015 roku
w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim stanowiący
załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik
do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Pcim
z dnia 13 lutego 2015 r.
Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
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3) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu
temu zjawisku
4) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
5) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
6) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pcim w formie zarządzenia.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji
i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Pcim:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Komisariatu Policji
4) Oświaty
5) Ochrony zdrowia
6) Organizacji Pozarządowych
7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Myślenicach
8) W skład zespołu Interdyscyplinarnego mogą również wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niż wyżej wymienione jeżeli działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Pcim a podmiotami, których
przedstawiciele powołani zostaną do zespołu.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Pcim powołującym
Zespół Interdyscyplinarny.
3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych przed udziałem w pierwszym
posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych
uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach
działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta Gminy Pcim.
4. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.
2) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.
5. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
2) Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
3) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
4) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy.
5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego.
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Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata, licząc od daty powołania.
2. Szczegółowy zakres prac Zespołu zostanie określony w regulaminie organizacyjnym opracowanym
przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Pcim w drodze zarządzenia.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce oraz cel
posiedzenia, o czym powiadamia, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Zespołu odbywaj się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informacje o składzie
Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
6. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.
1) Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub
wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
2) Do zadań grup roboczych należy w szczególności :
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie.
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych przemocą.
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów
tych działań.
3) Grupy Robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
7. Wzory dokumentów, którymi będą się posługiwać w swojej pracy członkowie Zespołu i grup roboczych
określone zostaną w regulaminie organizacyjnym Zespołu.
8. Spotkania organizowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

