ZałączntkNr 3 do protok łu
Nr IV 12011 z sesji
Rady Gminy Kruklanki
z dnta 4lutego 20II r.

UCHWAŁANr lvl2ll20l1
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 4 lute go 20ll r.

w sprawie trybu i sposobu

powoływania

i odwoływania członk6w Zespołu

Interdyscyplinarnego oraz szczeg łowych warunk w j ego funkcj onowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dtlla 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj.
zp źn. zm.) oraz na podstawie art.9aust.15 ustawy z iriaig
lipca 2005 r. o przeciwdziałartiu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2O05r. Nr 180, poz. t+9z z poźn.
zm.) Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

Dz.U. z200l r Nr 142, pozJ59l

$1
Przyjmuje się tryb i spos b powoływania i odwoływania członk w Zespołulnterdyscyplinarnego w
Kruklankach zwanego dalej ZespoŁem oraz szczegołowe warunki jego funkcjonowania'

$2
I. Zesp ł powołuje W jt Gminy Kruklanki w drodze zarządzenta.
jt powołuje członk w Zespołu spoŚr d przedstawicieli podmiot w, o kt
rych mowa w
w art. 9a ust.3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziaŁaniuprzemocy w rodzinie, wskazanych
bądźoddelegowanych pTzez organy tych podmiot w.
3. Zesp łliczy do 10 członk w.

2.w

$3
Człotkowie Zespołu powoływani są fla czas nieokreŚlony.

$4
W jt odwołuje członkaZespołu:
1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku

rezygnacji członka Zespołu interdyscyplinarnego,
3) na wniosek podmiotu, kt ry wskazał osobę na człotka Zespołu, wniosęk o odwołanie

powinien zawieruć wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu interdyscyplinarnego.

$s
o zadan Zespołu należy :
1) Integracja i koordynacja działan wszystkich podmiot w wchodzących w skład Zespołu
w celu
pr ze ciw działania przemo cy w ro dzinie.
2) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
3) Podejmowanie działan W środowiskuZagroŻonym ptzemocą W rodzinie mającym na celu
prze ctw dztałanie temu zj awisku.
4) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym pruemocą w rodzinie poprzęz działania grup
roboczych.
D

5) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościachudzielenia pomocy
środowisku lokalnyn.
6) Inicjowanie działafiw stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
7) ocena i weryfikacja prowadzonychzadań' w tym działńgrup roboczych.
8) omawiani e bieżącychproblemów wymagając ych rozsttzygnĘó Zespołu.
9) Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoĘ .p'u*o'd*ia z reaIizacji podjętych

działai, wnioski

$6
Pracami Zespołu kieruje jego Przewo dniczący wybrany natrzyletnią kadencję na pierwszym
posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym zrykłąwięt<szoscią głosow.
odwołanie Przewodniczącego następuje t1rm samym trybem na wnioset tzechczłonfów Zespołu
lub Wójta.

s7
1' PosiedzeniaZespoŁu odbywają się w zależnościod potrzeb co najmniej

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje v/ójt, a kolejne posiedzeń u

Zespołu.

raznakwartał.
r*ołr1" Przewodni czący

$8

obsługę organizacyjno-techniczną ZespoŁu zapewnia Gminny ośrodekPomocy Społecznej

w Kruklankach.

$e

W celu

tozwląZywania problem w ZwląZanych Z vvystąpteniem ptzemocy
w indywidualnych przypadkach, Zesp ł moŻe tworzyc grupy robocze.

w

rodzinie

$10
Człotkowie ZespoŁu
lub zawodowych.

or aZ

grup roboczych wykotują zadania w ramach obowiązk w służbowych

$

11

organizacja Zespołu oraz szczęg łowe zasady jego działania uregulowane zostaną
w Regulaminie
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym ptzez Zesp I i zatwierdzonym przezW jta.

$12
Wykonanie niniejszej uchwały powierzasię W jtowi Gminy Kruklanki.

$ 13
t]chwała wchodzi w Życte z dntem podjęcia.

