
           Załącznik 

       do Uchwały Nr 359/10 

       z dnia 28 października 2010 roku 

 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

 

 

Rozdział I 

 

Przepisy ogólne 

 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

     w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 

 

2. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Celestynów. 

 

3.Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 

 

1)opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

2)diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

3)integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów 

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

5) monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

6) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

7) rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym, 

8) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 

1.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie, 

3) Komisariatu Policji w Celestynowie, 

4) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, 

5) oświaty, 

6) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 

2.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. 

 

3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także Prokuratorzy 

 

z Prokuratury Rejonowej w Otwocku oraz przedstawiciele innych podmiotów działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

4. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem 

Gminy Celestynów, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

 

5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

6. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust.1 

pkt. 1-5 oraz ust.2. 

 

7. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 

1) przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani 

imiennie przez osoby kierujące tymi podmiotami, 

 

2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy 

Celestynów powołującym Zespół Interdyscyplinarny, 

 

3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego 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) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 

a/  na wniosek członka, 

b/  na wniosek podmiotu , którego jest przedstawicielem, 

c/  na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu . 



 

8. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: 

 

1)  pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego celem dokonania wyboru 

     przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 14 dni od daty zawarcia 

     porozumień z podmiotami, o których mowa w Rozdziale II w ust.1,2 i 3, 

 

2) przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego 

    członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

 

3) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

a)  uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków 

     Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku 

     głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 

b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego. 

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Celestynów. 

d ) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem. 

 

 

Rozdział III 

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 

1. Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata. 

 

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w                                                                                                                

     ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

 

3. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, 

     nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

4. Szczegółowy zakres prac Zespołu zostanie określony w Regulaminie opracowanym 

    przez Zespól Interdyscyplinarny i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Celestynów. 

 

5. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 

    połowa jego członków. 

 

6. Ustalenia wyników prac Zespołu zapadają zwykłą większością głosów 

   w głosowaniu jawnym. 

 

7. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę 

    obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis 

   działań do podjęcia. 

 

8. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

    Społecznej w Celestynowie przy ulicy Reguckiej 3. 

 

10.Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie. 
 


