
UCHWALA Nr VI/39/11
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonkow zespolu
interdyscyplinarnego oraz szczegolowych warunkow jego funkcjonowania

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. a samarzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 paz. 1591; z 2002r. Nr 23 paz. 220, Nr 62
paz. 558, Nr 113 paz. 984, Nr 153 paz. 1271, Nr 214 paz. 1806; z 2003 r. Nr 80 paz. 717, Nr 162
paz. 1568; z 2004 r. Nr 102 paz.1055, Nr 116 paz.1203;z 2005r. 172 paz. 1441, Nr 175 paz.1457;
z 2006r. Nr 17 paz. 128, Nr 181 paz.1337; z 2007r. Nr 48 paz. 327, Nr 138 paz. 974, Nr 173 paz.
1218; z 2008r. Nr 180 paz. 111, Nr 223 paz. 1458; z 2009r. Nr 52 paz. 420, Nr 157 paz.1241
z 2010r. Nr 28 paz. 142 i 146, Nr 40 paz. 230 i Nr 106 paz. 675 ; z 2011r. Nr 21 . paz.113 ), art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. a przeciwdzialaniu przemacy w radzinie ( Dz. U. z 2005r Nr
180 paz. 1493; z 2009 r. Nr 206 paz.1589; z 2010 r. Nr 28 paz. 146, Nr 125 paz. 842)Rada
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nast~puje:

§ 1. Przyjmuje sit( tryb i spas6b pawalywania i adwalywania czlank6w zespalu
interdyscyplinarnega araz szczeg6lawe warunki jega funkcjanawania, kt6rych tresc stanawi
zalqcznik da niniej szej uchwaly.

§ 3. Uchwala wchadzi w zycie pa uplywie 14 dni ad dniajej aglaszenia w Dzienniku
Urz~dawym Wajew6dztwa L6dzkiega
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Zalqcznik do Uchwaly nr VI/39/l1
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 marca 2011

Tryb i sposob powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu Interdyscyplinarnego
oraz szczegolowe warunki jego funkcjonowania

Rozdziall.
Przepisy ogolne

§l.

1. Miasto Rawa Mazowiecka podejmuje dzialania na rzecz przeciwdzialania przemocy
w rodzinie, mi~dzy innymi organizujqc prac~ Zespolu Interdyscyplinarnego.

2. Zadaniem Zespolu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dzialan
przedstawicieli r6znych podmiot6w oraz specjalist6w w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.

Rozdzial2.
Tryb i sposob powolywania i odwolywania czlonkow

§ 2.
Zesp61 Interdyscyplinarny powoluje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
W sklad Zespolu Interdyscyplinarnego wchodzq przedstawiciele:

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej

Miejskiej Komisji ds. Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Rawie
Mazowieckiej

Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urz~du Miasta w Rawie Mazowieckiej

Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej

Kuratorskiej Sluzby Sqdowej przy Sqdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

organizacji pozarzqdowych , dzialajqcych na rzecz przeciwdzialania przemocy w
rodzinie na terenie miasta Rawa Mazowiecka

W sklad Zespolu interdyscyplinarnego mogq r6wniez wchodzic przedstawiciele:

Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej

innych podmiot6w, dzialajqcych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie na
terenie miasta Rawa Mazowiecka

Warunkiem przystqpienia instytucji do prac zwiqzanych z powolaniem Zespolu
Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumienia pomi~dzy instytucjq a Burmistrzem
Miasta Rawa Mazowiecka.

5. Przedstawiciele poszczeg6lnych instytucji zostajq wskazani imiennie przez osoby
kierujqce tymi instytucjami.

6. Sklad Zespolu Interdyscyplinarnego jest ustalany zarzqdzeniem Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka powolujqcym Zesp61 Interdyscyplinarny.



7. Przewodniczqcy Zespolu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany sposr6d jego
czlonk6w, na pierwszym spotkaniu, w glosowaniu jawnym, zwyklq wit;:kszosciq
glos6w. Przewodniczqcy zostaje wybrany na czas okreslony, na okres 3 lat. 0
wyborze Przewodniczqcego Zespolu Interdyscyplinarnego zostaje plsemme
powiadomiony Burmistrz Miasta.

8. Czlonek Zespolu Interdyscyplinarnego, w tym Przewodniczqcy moze zostae
odwolany przez Burmistrza Miasta w nastt;:pujqcych przypadkach:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku kt6regokolwiek z czlonk6w Zespolu
Interdyscyplinarnego

b) pisemnej rezygnacji czlonka Zespolu Interdyscyplinarnego,

c) uzasadnionego podejrzenia 0 naruszenie zasad poufnosci danych i informacji
uzyskanych w ramach dzialania w Zespole Interdyscyplinarnym.

9. Odwolanie czlonka Zespolu Interdyscyplinarnego skutkuje koniecznosciq powolania
w jego miejsce nowego czlonka, a w przypadku gdy odwolany czlonek Zespolu pelnil
funkcje Przewodniczqcego Zespolu koniecznosciq powolania nowego
przewodniczqcego, zgodnie z zapisami pkt. 7.

10. Kazdy czlonek Zespolu Interdyscyplinarnego, przed udzialem w pierwszym
posiedzeniu sklada pisemne oswiadczenie 0 zachowaniu poufnosci wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadan w ramach pracy w Zespole.

Rozdzial3.
Warunki funkcjonowania Zespolu interdyscyplinarnego

§ 3.

1. Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego wykonujq zadania w ramach
obowiqzk6w sluzbowych lub zawodowych.

2. Uczestnictwo w spotkaniach Zespolu Interdyscyplinarnego jest obowiqzkowe.

3. Posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego odbywajq sit;: w siedzibie Miejskiego
Osrodka Pomocy Spolecznej, w dni powszednie, w godzinach pomit;:dzy 8 - 16,
w zaleznosci od potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal. Dopuszcza sit;:
mozliwose organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangazowanych w udzielanie pomocy oraz w innych godzinach.

4. Z kazdego posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego sporzqdza sit;: protok61
zawierajqcy co najmniej: listt;:obecnosci, przedmiot posiedzenia, wnioski i ustalenia.

5. Zesp61 Interdyscyplinarny moze tworzye grupy robocze w celu rozwiqzywania
problem6w zwiqzanych z wystqpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.

6. Czlonkami grup roboczych Sq pracownicy instytucji wskazanych w§2 pkt 2 i 3
rozdzialu 2 zgodnie ze swoimi kompetencjami okreSlonymi w szczeg6lnych
przepisach prawa i dotyczqcych zakresu dzialania tych instytucji.

7. Sklad grup roboczych moze bye zmienny i uzalezniony jest od specyfiki problemu
bt;:dqcego przedmiotem pracy grupy roboczej.

8. Do zadan grup roboczych nalezy, w szczeg6lnosci:

a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;



b) monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrozonych wystqpieniem przemocy;

c) dokumentowanie dzialan podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do
przemocy oraz efektow tych dzialan.

9. W posiedzeniu grupy roboczej, w zaleznosci od potrzeb, biorq udzial pracownicy
instytucji wskazanych w§2 pkt 2 i 3 rozdzialu 2 zgodnie ze swoimi kompetencjami
okreSlonymi w szczegolnych przepisach prawa i dotyczqcych zakresu dzialania tych
instytucji oddelegowani do prac w grupie roboczej.

10. Posiedzenie grupy roboczej odbywajq si~ w siedzibie Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej, w dni powszednie, w godzinach pomi~dzy 8 - 16. Dopuszcza si~
mozliwosc organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangazowanych w udzielanie pomocy oraz w innych godzinach.

11. Grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, okreslajqc osoby
odpowiedzialne za realizacj~ poszczegolnych cz~sci dzialan. Plan pomocy ustala si~
w porozumieniu z osobq, rodzinq, ktorych sprawa dotyczy. W uzasadnionych
przypadkach mozliwe jest okreSlenie planu pomocy bez porozumienia jednakze 0

podj~tych dzialaniach zainteresowane osoby informuje si~ niezwlocznie.

12. Z podj~tych przez grup~ roboczq dzialan czlonkowie grupy sporzqdzajq informacj~
przedkladanq Przewodniczqcemu Zespolu Interdyscyplinarnego.

Rozdzial4.
Przepisy koncowe

§ 4.

1. Przewodniczqcy Zespolu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane
dotyczqce mi~dzy innymi: ilosci spraw, skladu grup, efektow pracy grup itp. W
oparciu 0 zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadan.

2. W ramach prac Zespolu i grup roboczych gromadzona jest nast~pujqca
dokumentacja:

a) Kwestionariusz zgloszeniowy - dokument potwierdzajqcy zgloszenie problemu. Do
kwestionariusza dolqczane Sqkopie dokumentow dostarczonych przez osob~, rodzin~,
instytucje.

b) Plan dzialania grupy roboczej - opis zadan dla poszczegolnych czlonkow grupy oraz
osoby czy rodziny

c) Monitoring dzialan grup roboczych - realizacja zadan okreslonych w planie dzialan
przez czlonkow grup roboczych i osob~ lub rodzin~.

3. Obslug~ techniczno-organizacyjnq Zespolu Interdyscyplinarnego zapewnia osrodek
pomocy spolecznej.
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