Projekt
z dnia 21 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2020 r. poz. 713) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 218) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Sędziszów, ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Sędziszowa,
2) Zespole - rozumie się przez to Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Sędziszów,
3) Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziszów,
4) Zastępcy Przewodniczącego - rozumie się przez to Zastępcę Przewodniczącego
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziszów,

Zespołu

4) Członku Zespołu - rozumie się przez to członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziszów,
5) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 218),
6) Procedurze Niebieskiej Karty - rozumie się przez to procedurę, o której mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy
Niebieska Karta.
Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
§ 3. 1. Burmistrz występuje pisemnie do Podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 Ustawy,
funkcjonujących według właściwości terytorialnej dla Gminy Sędziszów, o imienne wytypowanie swoich
przedstawicieli do pracy w Zespole.
2. Poszczególne podmioty o których mowa jak w ust. 1, wskazują imiennie osoby do pracy w Zespole wraz
z załączoną ich pisemną zgodą,
3. Skład Zespołu zostaje ustalony przez Burmistrza w formie zarządzenia o powołaniu.
4. Zespół liczy 14 osób i składa się z:
a) 3 przedstawicieli pomocy społecznej,
b) 1 przedstawiciela GKRPA,
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c) 1 przedstawiciela Policji,
d) 2 przedstawicieli ochrony zdrowia,
e) 1 przedstawiciela organizacji pozarządowej,
f) 4 przedstawicieli oświaty,
g) 2 kuratorów sądowych.
5. Odwołanie członka Zespołu następuje w trybie właściwym dla jego powołania w sytuacjach:
1) złożenia rezygnacji,
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) na pisemny i uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu.
6. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania w trybie określonym w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu niezwłocznie nowego członka - przedstawiciela tego samego podmiotu.
§ 4. 1. Praca zespołu odbywa się na posiedzeniach, organizowanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz w terminie do 30 dni od daty jego powołania.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, jego Członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego, zwykłą większością głosów.
§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu oraz zastępca przewodniczącego Zespołu mogą zostać odwołani przez
Zespół ze swojej funkcji zwykłą większością głosów w sytuacjach:
1) pisemnej rezygnacji,
2) złożenia pisemnego i uzasadnionego wniosku przez co najmniej 5 członków Zespołu,
3) uzasadnionego pisemnego wniosku burmistrza wobec przewodniczącego Zespołu lub wniosku
przewodniczącego Zespołu wobec zastępcy
2. Odwołanie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania
nowego przewodniczącego lub nowego zastępcy przewodniczącego.
Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
§ 6. 1. Zespól Interdyscyplinarny określa i przyjmuje wewnętrzne procedury działań i zasady organizacji
pracy Zespołu i Grup Roboczych, stanowiące Regulamin pracy Zespołu i Grup Roboczych.
2. Siedziba Zespołu mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul.
Kardynała Wyszyńskiego 4.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie.
4. Posiedzenia Zespołu i Grup Roboczych organizowane są w siedzibie Zespołu, lub w siedzibach
podmiotów wchodzących w skład Zespołu, a w szczególnych sytuacjach w środowisku rodziny objętej
procedurą „Niebieskie Karty”.
5. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej
polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.
6. Zespół posługuje się pieczątką nagłówkową o treści: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Sędziszowie ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. 41 381 21 69.
§ 7. Przewodniczący Zespołu a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu organizuje
i kieruje pracami Zespołu poprzez:
1) zwołuje posiedzenia,
2) ustala porządek datę i miejsce posiedzenia,
3) zapewnia właściwą obsługę administracyjną posiedzeń,
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4) reprezentuje Zespół w stosunku do innych instytucji i organów.
§ 8. 1. Członkowie Zespołu informowani są o terminie posiedzenia w formie pisemnej, telefonicznej lub
elektronicznej, nie później niż 3 dni przed planowaną datą posiedzenia.
2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszani w roli ekspertów specjaliści i reprezentanci
innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych, w szczególności zajmujący się
problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których uczestnictwo jest niezbędne w celu
wypracowania gminnych procedur i standardów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 9. Dla ważności posiedzenia Zespołu potrzebna jest obecność 1/2 składu Zespołu, w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy.
§ 10. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół, nieobjęte porządkiem
posiedzenia.
§ 11. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający listę obecności, opis przebiegu
spotkania i podjęte ustalenia.
2. Zespół powołuje grupy robocze na zasadach określonych w ustawie, w celu rozwiązywania
indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Grupy robocze tworzone są
zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy.
3. Skład grup roboczych określa art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.
4. Członkowie grupy roboczej zobowiązani są do dokumentowania posiedzeń oraz podjętych działań
w ramach procedury.
5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb.
6. Z posiedzeń grup roboczych sporządza się protokoły. Protokoły podpisują wszyscy członkowie grupy
roboczej.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

᠆ Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

᠆ Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę
własną z dnia 4 marca 2011 r. Nr VI/40/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara

Id: 1557BA8C-9BD2-4061-B4A7-03FB813AB6AB. Projekt

Strona 3

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U.
2020 r. poz. 218) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Dotychczas obowiązująca uchwała Rady
Miejskiej w Sędziszowie Nr VI/40/2011 z dnia 4 marca 2011 r. zmieniona uchwałą własną Nr XI/70/2011
z dnia 28 sierpnia 2010 r. dotknięta była wadami formalnymi, które należało usunąć, w związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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