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UCHWAŁA NR V/24/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z 2005 r. ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów i Kierownikowi Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Podstawowym problemem w działaniu instytucji pomocowych – a szerzej – instytucji zaangażowanych w opiekę 
nad dzieckiem i rodziną – jest niewystarczający przepływ informacji i co za tym idzie niedostateczna koordynacja 
ich działań. W celu rozwiązania powyższego problemu powołuje się Zespół Interdyscyplinarny, składający się 
z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz 
deklarujących chęć współpracy w omawianym zakresie. Zadaniem zespołu jest wdrożenie systemu przepływu 
informacji oraz reagowania na zdiagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania 
obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku 
i rodzinie. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), która nakłada na gminy m.in. obowiązek tworzenia Zespołów 
Interdyscyplinarnych. Art. 9a, 9b i 9c w/w ustawy określają sposób powoływania, skład oraz zasady działania 
zespołów interdyscyplinarnych w gminie, w związku z powyższym wniesienie powyższej Uchwały jest zasadne. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 26 stycznia 2011 r.

Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Zalacznik1.doc


Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


§ 1


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.


2. Zespól Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów, a podmiotami o których mowa w ust. 3.


3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:


a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie,


b) Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie, 


c) Służby zdrowia,


d) Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie,


e) Oświaty,


f) Organizacji pozarządowych,


g) Kuratora Sądowego z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającego przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie,


4. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele:


a) Prokuratury Rejonowej w Pińczowie.


5. Kadencja zespołu trwa dwa lata.


6. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:


a) przedstawiciele podmiotów o których mowa w ust. 3 lub ust. 4  zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi podmiotami, w terminie 7 dni od zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 2,


b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów powołującym Zespół Interdyscyplinarny,


c) 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.


d) Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.


e) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w przypadku:


· zmiany miejsca zatrudnienia,


· naruszenia zasad współpracy,


· naruszenia zasad zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,


· nierealizowania zadań zespołu,


· 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Zespołu w ciągu roku kalendarzowego,


· skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,


· złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji.


§ 2


Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.


1. Zespól pracuje na posiedzeniach.


2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek 4 członków Zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.


3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb,  jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu.


4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.


5. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności. 


6. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zespołu.


7. Zespól podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.


8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.


9. Miejscem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego Zespołu.


10. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.


§ 3


Szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych.


1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.


2. Powoływanie grupy roboczej przez Zespól następuje w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego lub 4 członków Zespołu.


3. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele:


a) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie,


b) Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie, Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie,


c) Oświaty,


d) Służby zdrowia.


4. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach na pisemny wniosek instytucji lub osoby fizycznej.






