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UCHWAŁA NR XLII/468/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zaspołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków 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, z późn.zm.), art. 9a ust. 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005 r Nr 180, poz 1413 ze zm). 

Rada Miejska w Brzeszczach 

Uchwala 

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXII/251/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2008 r., 
w sprawie wdrożenia na poziomie lokalnym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2007-2013 – Ramowego Programu Ofiar Przemocy oraz Oddziaływań Korekcyjno -Edukacyjnych Wobec 
Osób Stosujących Przemoc poprzez powołanie Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w gminie Brzeszcze. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

Kazimierz Senkowski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 28 października 2010 r.

załącznik nr 1 do uchwały

Zalacznik1.pdf




 


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 


szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  


 


§1. Zespół  interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Brzeszcz. 


Zespół  interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między burmistrzem    


a podmiotami, o których mowa w rozdziale 1.5 


 


§1.1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie 


rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Osobą odpowiedzialną za zwołanie zespołu jest 


przewodniczący zespołu, wybrany podczas jego pierwszego posiedzenia. 


 


 


§1.2. Kolejne zmiany osobowe członków zespołu (odwoływanie i powoływanie) są 


dokonywane przez Burmistrza Brzeszcz na wniosek przewodniczącego zespołu 


interdyscyplinarnego. 


 


§1.3. Kierownicy podmiotów współpracujących w ramach zespołu interdyscyplinarnego 


składają do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego deklaracje i rezygnacje 


uczestnictwa swoich przedstawicieli do prac w zespole. 


 


§1.4. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przedstawia deklaracje oraz 


rezygnacje uczestnictwa w zespole w formie pisemnej Burmistrzowi Brzeszcz.  


 


§1.5. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele : 


-Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach - 2 osoby 


-Komisariatu Policji w Brzeszczach - 1 osoba 


-Straży Miejskiej w Brzeszczach -  1 osoba 


-Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Vita” w Brzeszczach - 1 osoba 


-Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach - 1 osoba 


-Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach- 1osoba 


-Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach- 1 osoba 


-Towarzystwa Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kurnik”  


  w Przecieszynie – 1 osoba 


-Sądu Rejonowego w Oświęcimiu- 2 osoby 


 


§2. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań 


podmiotów, o których mowa w §1.4., w szczególności przez: 


 


 diagnozowanie problemu przemocy rodzinie; 


 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 


celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 


 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 


 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 


pomocy w środowisku lokalnym; 


 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 


 


§3.  Do szczegółowych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy: 


 







3.1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 


przemocy domowej; 


3.2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 


zagrożonych wystąpieniem przemocy; 


3.3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 


przemocy oraz efektów tych działań. 


 


§4.  Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji 


i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 


 


§5. Celami szczegółowymi są: 


 poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy,  


 określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 


 wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działań naprawczych,  


 efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne 


i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach 


przemocy, zaniedbań wobec dzieci i osób starszych., 


 szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań. 


 


§6. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 


Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 


Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach obowiązków 


służbowych lub zawodowych. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 









