UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180 poz.1493, Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842)
oraz 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji na terenie miasta Bolesławiec zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), zwanej dalej
„Ustawą”, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zwanego dalej ,,Zespołem” oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wytypowani przez podmioty, o których mowa
w Ustawie.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od zawarcia porozumień, o których mowa
w ust. 7, zgłaszają Prezydentowi Miasta Bolesławiec na piśmie po dwóch kandydatów na członka
Zespołu.
3. Kadencja każdego członka Zespołu trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują Prezydentowi Miasta
Bolesławiec osoby, które będą je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji.
5. W sytuacji opisanej w ust. 4 dopuszcza się ponowne wskazanie osoby, której kadencja wygasła.
6. Każdy podmiot, który może wejść w skład Zespołu, może wnioskować do Prezydenta Miasta
Bolesławiec o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Bolesławiec w terminie 30 dni od
zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest
obowiązkowe.
8. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do pracy w Zespole powołuje Prezydent Miasta
Bolesławiec w formie zarządzenia.
§ 3. Prezydent Miasta Bolesławiec odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego pisemny wniosek,
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.
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§ 4. W przypadku odwołania członka Zespołu przed upływem kadencji, podmiot, którego jest
przedstawicielem wskazuje pisemnie Prezydentowi Miasta Bolesławiec osobę, która będzie go
reprezentowała.
§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą:
1) Przewodniczący Zespołu;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Sekretarz Zespołu;
4) Członkowie Zespołu.
2. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają także Zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza Zespołu. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu
następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie Zespołu w pozostałych sprawach głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie
ręki.
4. Za głosy oddane ważne uznaje się te, które oddano: „za” lub „przeciw” albo „wstrzymujące”.
5. Z przebiegu głosowania Sekretarz Zespołu sporządza protokół.
6. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz zostają wybrani na okres 4 lat.
7. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub
Sekretarza ze sprawowania funkcji w trakcie trwania kadencji, następuje ponowny wybór na stanowisko
zgodnie z ust. 2 - na kolejnym spotkaniu Zespołu.
§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego lub Sekretarz.

Przewodniczącego

jego

obowiązki

wykonuje

Zastępca

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, a gdy jest to niemożliwe posiedzenia
zwołuje Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu, lub w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego Zespołu do pełnienia funkcji Sekretarza na posiedzeniu, sporządza protokół, który
podpisuje osoba kierująca posiedzeniem. Protokół zawiera: listę obecności, tematykę omawianych spraw
ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
§ 7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie założeń i harmonogramów do gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta
Bolesławiec;
3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy;
4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi z miasta Bolesławiec oraz innymi podmiotami przy
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
6) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia lub modernizacji istniejących miejsc pomocy;
7) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie
strategii postępowania;

Id: AZCKZ-AMEIS-ITMYP-TACPK-XLOPX. Podpisany

Strona 2

8) prowadzenie banku informacji o działających na terenie Bolesławca i powiatu bolesławieckiego
instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową;
9) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 8. 1. Utworzona przez Zespół grupa robocza, zwana dalej „Grupą”, rozpatruje powierzoną jej
sprawę indywidualną na pisemny wniosek złożony do Przewodniczącego Zespołu o powołanie Grupy lub
o rozwiązanie indywidualnego problemu związanego z przemocą w rodzinie. Wniosek może złożyć
członek rodziny lub przedstawiciel każdej instytucji pomocowej z terenu miasta Bolesławiec.
W szczególnych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku w formie telefonicznej, z późniejszym
potwierdzeniem go na piśmie.
2. Przewodniczący Zespołu lub odpowiednio osoby go zastępujące zgodnie z § 6 ust. 2, zwołują
posiedzenie Grupy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wpłynięcia wniosku lub
pozostawia sprawę do rozpatrzenia przez Zespół.
3. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w Ustawie.
4. Pracę Grupy prowadzi koordynator Grupy, wybierany na pierwszym spotkaniu zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym członków Grupy.
5. Koordynator odpowiada za pracę Grupy i dokumentację prowadzonego przypadku.
6. Do zadań Grupy należy:
1) szczegółowa diagnoza i analiza problemu,
2) opracowanie planu pomocy w rodzinie,
3) realizacja działań podjętych w planie pomocy,
4) monitorowanie przypadku.
§ 9. 1. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania, podejmuje uchwały.
2. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 uchwały Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu lub osoby odpowiednio go zastępujące zgodnie z §
6 ust. 2 i przekazuje je Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 10. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu, ul. Cicha 7. Przewodniczący Zespołu może zarządzić zorganizowane spotkania Zespołu
w siedzibach poszczególnych instytucji lub organizacji, których członkowie wchodzą w skład Zespołu.
§ 11. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta Bolesławiec
sprawozdania z pracy Zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy-sprawozdanie roczne.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842) poszerzone zostały
obowiązki gmin w zakresie zadań własnych w szczególności poprzez obowiązek tworzenia gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie zespołów
interdyscyplinarnych. Dodany art. 9a ust.1 i 2 ustawy stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym,
który powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy natomiast ma określić w drodze
uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych
w ustawie działających 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; 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 5) inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.TRW/KZK

Przewodniczący Rady
Miasta
Józef Pokładek
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