UCHWAŁA NR XIII/86/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie REGULAMINU określającego tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki oraz
szczegółowe warunki 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 ze zm.), art. 6 i art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się REGULAMIN określający tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/343/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr XIII/86/19
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 1 października 2019 r.

REGULAMIN
określający tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.
Podstawą prawną do działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1390 ze zm.),
2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.),
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze
zm.),
4) uchwała nr XIII/114/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie:
zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki,
zmieniona uchwałą nr VI/35/15 z dnia 31 marca 2015 r.
§ 2.
1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy
Pszczółki, zwany dalej „Zespołem Interdyscyplinarnym”, powołuje i odwołuje Wójt
Gminy Pszczółki.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki,
3) Policji,
4) oświaty, działający na terenie gminy Pszczółki,
5) służby zdrowia,
6) organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pszczółki, w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
4. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz
przedstawiciele podmiotów innych niż określone w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie wybrany na pierwszym
posiedzeniu, spośród swoich członków.
6. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywać się będą w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między
Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wejdą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
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8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
9. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.
10. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki,
3) Policji,
4) oświaty, działający na terenie gminy Pszczółki,
5) ochrony zdrowia.
11. W skład grup roboczych mogą także wejść kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele
innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
12. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania
Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
13. Prace, w ramach grup roboczych, są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych
przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.
§ 3.
1. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.
§ 4.
1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego
Regulaminu, przetwarzają dane osób oraz w zakresie określonym w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani
są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy
realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. Obowiązek
ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym
oraz w grupach roboczych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3

niniejszego Regulaminu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych składają Wójtowi oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałam/em przy
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane
mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub
umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

3
Id: C0D8EED9-6FE2-431D-BC2E-C634F35C4086. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy określa w
drodze uchwały, tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Mając na uwadze powyższy zapis, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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