
 
 

1

Uchwała Nr VI/35/11 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 11 marca 2011 roku. 
 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  funkcjonowania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowsko.  
 
 

Działając na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz  art. 9a ust.15 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
( Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)  
 
Rada Gminy Bukowsko  
 

u c h w a l a  
 
  

§ 1  
 

Przyjąć Regulamin określający  tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowsko oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 
 

§ 2  
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

 
 

§ 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35 /11 
Rady Gminy  Bukowsko 

z dnia 11 marca 2011 roku 
 

Tryb i sposób  powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowsko  oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 
Rozdział 1. 

 

Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miedzy innymi 
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
§ 2 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz założenia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

§ 3 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

§ 4 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 
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 w rodzinie  
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym 
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie  

§ 5 

Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Bukowsko 
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Rozdział 2 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

§ 6 
 
1.Wójt Gminy Bukowsko zwraca się  pisemnie do  organizacji i instytucji o wskazanie 
imienne swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 
 
2. Organizacje i instytucje w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają 
przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej 
osoby na udział w pracach Zespołu. 
 
 

§ 7 
 
 Do prac Zespołu mogą zostać powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających 
na terenie gminy Bukowsko , a w szczególności:  
 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku. 
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowsku. 
3) Komisariatu Policji w Bukowsku . 
4) Placówek Oświatowych w Gminie Bukowsko 
5) Placówek  Służby Zdrowia w Gminie Bukowsko 
6) Organizacji pozarządowych  
7) Kuratora Sądowego  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej działającej przy Sądzie 

Rejonowym w Sanoku. 
 

§ 8 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w liczbie minimum 8 osób zostanie ustalony 
zarządzeniem Wójta Gminy Bukowsko.  

 

§ 9 

1.Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed  przestąpieniem do wykonywania 
czynności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz..1493 z późń. zmianami) składa Wójtowi Gminy Bukowsko 
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności  wszelkich informacji i danych uzyskanych 
przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. 

2.Członek Zespołu Interdyscyplinarnego  i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie 
natychmiastowym przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności 
danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym na mocy 
zarządzenia Wójta Gminy Bukowsko. 
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§ 10 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy Zespołu  
osoby spoza jego składu, bez prawa głosowania. 

§ 11 

Wójt Gminy Bukowsko może  odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego  

w następujących sytuacjach: 
 
1) pisemnej rezygnacji członka; 
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym   
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego      

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

§ 12 

1. Zespól Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem 
Gminy Bukowsko a podmiotami wskazanymi w § 6. 

2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza Wójt Gminy 
Bukowsko. 

3. Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór: 
1) przewodniczącego Zespołu; 
2) zastępcę przewodniczącego; 
3) sekretarza Zespołu; 

 
4. Posiedzenia Zespołu  Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący w zależności od 
potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W razie nieobecności przewodniczącego, jego 
obowiązki pełni zastępca lub osoba wskazana przez przewodniczącego. 

5.Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego inicjuje i kieruje pracami Zespołu  
 w szczególności: 
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu, 
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, 
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji, 
d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu. 
 
6.Zespól Interdyscyplinarny obraduje na posiedzeniach ,które odbywają się w obecności co 
najmniej 50% członków Zespołu. 
7. Posiedzenia Zespołu  organizowane są głównie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji lub organizacji, 
które wytypowały przedstawicieli do składu Zespołu. 
 
8. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: datę ,miejsce i czas 
trwania posiedzenia listę obecności, podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będącej 
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przedmiotem posiedzenia. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz protokolant. 

 9. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe w razie 
niemożliwości uczestnictwa w pracach Zespołu ,członek Zespołu Interdyscyplinarnego 
obowiązany jest poinformować przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających 
jego udział w pracach Zespołu. 

10.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania                       
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 
 

11.Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku. 
 

§ 13 

1.Zespół Interdyscyplinarny  może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
 
2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup 
roboczych, poza posiedzeniami Zespołu. 
 
3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w § 7 niniejszej 
uchwały. 
 
4. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z 
członkami Zespołu. 
 
5.Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych 
stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy jej członkowie. 

7.Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 
Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach. 
 


