
UCHWAlA Nr XXII/144/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 paidziernika 2016 

w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczeg610wych warunk6w jego 

funkcjonowania . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sa morzqdzie 

gminnym (t.j. Oz . U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t. j. Oz. U. z 2015r. poz . 1390) Rada 

Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

Okresla si~ tryb i spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczeg610we warunki jego 

funkcjonowania, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Traci moc uchwala nr XXX1/160!2010 RAOY GMINY BABOSZEWO z dnia 09 listopada 

2010 roku w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu 

Interdyscyplinarnego oraz szczeg610wych warunk6w jego funkcjonowania 

§4 

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku 

Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Sq realizowane przez 

organy administracji rzqdowej i jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 200Sr. a przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 

201Sr. paz. 1390). Zgodnie z art. 9a gmina podejmuje dzialania na rzecz 

przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w szczegolnosci w ramach pracy w zespole 

interdyscyplinarnym. 

W okresie funkcjonowania przepisow dotyczqcych zespolu interdyscyplinarnego 

okazalo si~, i.e zachodzi potrzeba uszczegolowienia zasad jego funkcjonowania oraz 

dostosowania do zapisow ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Zalqcznik 

do uchwaly nr XXX1/160/2010 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 09 listopada 2010 roku 

w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegolowych warunkow jego funkcjonowania w 

dotychczasowym brzmieniu nie przewidywal szeregu sytuacji wskazanych w nowym 

brzemieniu niniejszego trybu, i z tych wzgl~dow nalei.alo dostosowac go do aktualnych 

potrzeb. 



§1 

Zafl!cznik do Uchwaly Nr XXIII 144/20 16 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 paidziemika 2016 

Tryb i spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w Zespolu 
Interdyscyplinarnego oraz szczeg610we warunki jego funkcjonowania. 

1. Zesp61 Interdyscyplinamy realizuje zadania okreslone w Ustawie z dnia 29 Jipca 

2005r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390), 

Programie Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo oraz w 

ramach realizacji zalozen Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w 

Rodzinie. 

§2 

1. W sklad Zespolu Interdyscyplinamego wchodzl! przedstawiciele instytucji 

wskazanych wart. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 20015r. 0 przeciwdzialaniu 

przemocy w rodzinie. W sklad Zespolu Interdyscyplinamego mogl! wchodzic takZe 

przedstawiciele instytucji wskazanych wart. 9a ust. 5 ustawy 0 przeciwdzialaniu 

przemocy w rodzinie. 

2. Zesp61Interdyscypiinarny zostaje powolany zarzljdzeniem W6jta Gminy 

Baboszewo. 

3. Czlonk6w Zespolu Interdyscyplinamego powoluje sit( na czas nieokreSlony. 

4. Zesp61 Interdyscyplinamy dziala na podstawie porozumien zawartych pomit(dzy 

W6jtem Gminy Baboszewo, a podmiotami, kt6rych przedstawiciele wchodzl! w 

jego sklad. 

§3 

Powolywanie i odwolywanie Czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego: 

1. Przedstawiciele poszczeg6lnych instytucji zostajl! wskazani imiennie przez osoby 

kierujl!ce instytucjami. 

2. Czlonk6w Zespolu powoluje i odwoluje W6jt w drodze zarzl!dzenia. 

3. W6jt odwoluje Czlonka Zespolu: 



1) w przypadku uzasadnionego podejrzenia 0 naruszenie zasad poufnosci 

danych i informacji uzyskanych w ramach dzialania Zespolu 

Interdyscyplinarnego, 

2) w przypadku zlozenia przez czlonka Zespolu Interdyscyplinarnego 

uzasadnionej pisemnej rezygnacji, 

3) na uzasadniony wniosek Przewodnicz"lcego Zespolu Interdyscyplinarnego, 

4) na wniosek podmiotu kt6rego Czlonek Zespolu jest przedstawicielem, 

6) w przypadku ustania zatrudnienia Czlonka Zespolu w instytucji kt6rej byl 

przedstawicielem, 

7) w przypadku smierci Czlonka Zespolu lub utraty przez niego zdolnosci do 

czynnosci prawnych. 

4. Uzupelnienie skladu Zespolu winno nast"lpie niezwlocznie. 

5. Na wniosek Czlonka Zespolu lub os6b kieruj"lcych instytucjami kt6rych 

przedstawiciele wchodz"l w sklad Zespolu sklad Zespolu moze bye zwicrkszony 0 

kolejnych przedstawicieli tych instytucji. 

§ 4. 

1. Przewodnicz"lcy Zespolu Interdyscyplinarnego (zwany dalej Przewodniczacym) 

zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespolu Interdyscyplinarnego w 

glosowaniu jawnym, zwykl"l wicrkszosci"l glos6w sposr6d obecnych czlonk6w przy 

obecnosci co najrnniej polowy wszystkich czlonk6w. 

2. Kadencja Przewodnicz"lcego trwa 2 lata, z mozliwosci"l przedluzenia kadencji na 

kolejne okresy. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespolu Interdyscyplinarnego zostaje r6wniez wybrany 

Zastypca Przewodnicz"lcego Zespolu Interdyscyplinarnego (zwany dalej Zastcrpc"l) w 

trybie okreslonym w ust. 1. Zastcrpca przejmuje obowi"lzki Przewodnicz"lcego w razie 

jego nieobecnoSci. 

4. 0 wyniku wyboru Przewodnicz"lcego i Zastcrpcy Przewodnicz"lcego 

Przewodnicz"lcy zawiadamia na pismie W6jta Gminy Baboszewo. 

5. Przewodnicz"lcy i Zastcrpca Przewodnicz"lcego moze zostae odwolany przez Zesp61 

przed uplywem kadencji na: 



1) uzasadniony wniosek 113 czl:onk6w Zespol:u Interdyscyplinarnego. Odwol:anie 

nastt(puje w wyniku gl:osowaniajawnego, zwykl:~ wit(kszosci~ gl:os6w sposr6d 

obecnych czl:onk6w przy obecnosci co najmniej pol:owy wszystkich czl:onk6w. 

2) uzasadniony, pisemny wniosek W6jta Gminy Baboszewo 

6. W6jt Gminy Baboszewo odwol:uje Przewodnicz~cego Zespol:u w przypadku 

zlozenia przez niego uzasadnionej pisemnej rezygnacji z pel:nionej funkcji . 

7. Odwol:anie Przewodnicz~cego skutkuje koniecznosci~ wyboru nowego 

Przewodniczljcego, zgodnie z zapisami pkt. 1 

8. Odwolanie Zastt(pcy Przewodnicz~cego nastt(puje w trybie i na zasadach 

okre:llonych w ust. 5 i 6. 

§ 5. 

1. Obsl:ugt( organizacyjno-techniczn~ Zespolu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie. 

2. W ramach Zespolu Interdyscyplinarnego moglj bye tworzone grupy robocze w celu 

rozwi~zywania problem6w zwi,!zanych z wyst,!pieniern przt:mucy w rudzinie w 

indywidualnych przypadkach. 

3. Sklad grup roboczych uzalezniony jest od problemu oraz zadan przewidzianych do 

realizacji przez te grupy, przy czym kazdy czl:onek grupy moze uczestniczye w 

pracach wit(cej nizjednej grupy. 

4. Grupy robocze inforrnujlj Zesp6l: Interdyscyplinarny 0 wynikach swojej pracy. 

5. Posiedzenia Zespol:u s~ protokol:owane a protok6l: podpisany przez 

Przewodniczllcego Zespol:u i protokolanta wskazanego przez Przewodnicz~cego 

Zespol:u. 

6. Wszystkich czl:onk6w Zespol:u i grup roboczych obowillzuje zasada poufnosci 

informacji przekazywanych w ramach prac Zespol:u blld± grupy. Obowiqzek ten 

utrzymuje sit( takZe po ustaniu czlonkostwa w Zespole lub grupie roboczej. 

7. W posiedzeniu Zespol:u mogll uczestniczye zaproszeni przez Przewodniczllcego w 

roli ekspert6w specjalisci - bez prawa gl:osu. 

8. Prace Zespol:u Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczllcy Zespol:u a prace 

grup roboczych wskazany przez Przewodniczllcego Czlonek Zespol:u. 



9. Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonuj~ zadania 

w ramach obowi~zk6w sluzbowych lub zawodowych. 

§6 

1. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych program6w i kampanii 

profilaktycznych oraz lokalnej polityki spolecznej w pracach uczestnicz~ wszyscy 

Czlonkowie Zespolu Interdyscyplinarnego. 

2. Zesp61 gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotycz~ce m.in. 

ilosci spraw skierowanych do Zespolu i grup roboczych, protokoly posiedzen, listy 

obecnosci oraz inn~ dokumentacjy z podejmowanych dzialaft. Dokumentacja 

gromadzona jest w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w 

Baboszewie. 

3. Posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego zwolywane s~ przez Przewodnicz~cego 

Zespolu Interdyscyplinarnego. Zawiadomienie 0 terminie i miejscu posiedzenia 

nastypuje w formie pisemnej, telefonicznej lub mai lowej. 

4. Posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego i grup roboczych odbywaj~ siy w dni 

powszednie, w godzinach pracy Osrodka Pomoey Spolt:eznej . Dopuszcza siy 

mozliwosc organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji 

zaangazowanych w udzielenie pomocy oraz w innym terminie. 

5. Posiedzenia Zespolu Interdyscyplinarnego odbywaj~ siy w zaleznosci od potrzeb 

jednak nie rzadziej niz raz na trzy miesi~ce. 

6. Przewodnicz~cy Zespolu Interdyscyplinarnego sporz~dza roczne sprawozdanie z 

realizacji zadan i przedkladaje W6jtowi w terminie do konca lutego nastypnego 

roku. 

. .,\C RM)Y 

M' 
. (J(J,'n~yckj 


