
UCHWAŁA Nr VI/29/2011 

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w gminie Jedlnia-Letnisko 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.1493 z późn. zm.), 

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany w liczbie nieprzekraczającej 10 osób 

wytypowanych w następującym składzie: 

1) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko  

w liczbie 1, natomiast w skład grup roboczych wchodzą wymiennie jego przedstawiciele  

w przypadkach indywidualnych, w zależności od obszaru objętego problemem związanym  

z występowaniem przemocy w rodzinie, 

2) przedstawiciel Posterunku Policji w Jedlni-Letnisko w liczbie 1, natomiast  

w skład grup roboczych wchodzą wymiennie wytypowani dzielnicowi w przypadkach 

indywidualnych, w zależności od obszaru objętego problemem związanym z występowaniem 

przemocy w rodzinie, 

3) przedstawiciel placówek oświatowych z terenu gminy Jedlnia-Letnisko w liczbie 1, 

natomiast w skład grup roboczych wchodzą wymiennie wytypowani przedstawiciele tych 

placówek w przypadkach indywidualnych, w zależności od obszaru objętego problemem 

związanym z występowaniem przemocy w rodzinie, 

4) przedstawiciel Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-

Letnisko w liczbie 1 oraz Praktyki Lekarskiej Leszek Zawadzki – wykonywanie usług  

w Ośrodku Zdrowia w Słupicy w liczbie 1, natomiast w skład grup roboczych wchodzą 

wymiennie wytypowani przedstawiciele tych placówek w przypadkach indywidualnych,  

w zależności od obszaru objętego problemem związanym z występowaniem przemocy  

w rodzinie, 

5) przedstawiciel kuratorów sądowych, a w przypadkach indywidualnych do Zespołu dołącza 

kurator sądowy w zależności od obszaru objętego problemem związanym  

z występowaniem przemocy w rodzinie, 

6) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlni-

Letnisko w liczbie 1, 

7) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jedlnia-
Letnisko, w liczbie 1 z każdej organizacji, 

8) w przypadkach tego wymagających prokurator oraz przedstawiciele innych podmiotów 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko występuje w terminie 60 dni przed upływem kadencji 

Zespołu, o wskazanie kandydata na członka Zespołu, z tym zastrzeżeniem,   

że z wnioskami o wytypowanie kandydatów do powoływanego po raz pierwszy Zespołu 

Interdyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ostatniego porozumienia  



z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata. 

 

 

§ 2 

 

Określa się tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

1. Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na własny wniosek członka, 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, 

4) w razie ustania zatrudnienia w podmiocie delegującym kandydata, 

5) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

 

§ 3 

 

Określa się szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Jedlnia-

Letnisko, a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko w terminie 30 dni od 

daty zawarcia porozumień, o których mowa w punkcie 1. 

3. Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu po wyborze przewodniczącego wybierany jest 

wiceprzewodniczący oraz sekretarz Zespołu, większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Posiedzenia Zespołu/grupy roboczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy 

jest to niemożliwe – wiceprzewodniczący, a w dalszej kolejności sekretarz, zgodnie 

 z zasadami określonymi w załączniku Nr 1 do Uchwały nie później niż 3 dni przed terminem 

posiedzenia. 

5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek, co najmniej jednej czwartej 

liczby członków Zespołu lub Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. 

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej 

połowa jego członków. 

7. Z posiedzenia Zespołu/grupy roboczej sporządza się protokół według wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do uchwały zawierający w szczególności: informację o osobach 

uczestniczących w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte decyzje lub 

ustalenia. 

8. W sprawach indywidualnych Zespół Interdyscyplinarny pracuje w grupach roboczych 

powoływanych wyłącznie do rozpoznania spraw indywidualnych spośród swoich członków    

z zastrzeżeniem § 1 ust. 1.  

9. Grupy robocze składają Zespołowi informacje ze swojej pracy i przedstawiają 

przewodniczącemu Zespołu plan pomocy rodzinie stanowiący załącznik Nr 3 oraz informację 

o zakończeniu działań według załącznika Nr 4. 

 

 

 



§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Załącznik Nr 1 

                                                                                                           do Uchwały Nr VI/29/2011  

                                                                                             z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

 

WNIOSEK O ZWOŁANIE POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/ 

GRUPY ROBOCZEJ 

 

 

Proszę o zwołanie w dniu ……… o godz. ………. w ………………………………… 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej w składzie:  

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

……………………………………………………………………………… 

Nazwa instytucji i stanowisko, na jakim jest zatrudniona osoba zgłaszająca problem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Dane osoby, której dotyczy problem: 

………………………………………………………………………………………………… 

1. Skład osobowy rodziny (podać imiona i nazwiska): 

a) matka – ………………………………………………………………………… 

b) ojciec – ………………………………………………………………………… 

c) dzieci (dodatkowo podać wiek) ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………… 

inni – …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Adres i numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………… 

Krótki opis zgłaszanego problemu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(należy opisać występujący problem) 

W spotkaniu weźmie udział/nie weźmie udziału (niepotrzebne skreślić) przedstawiciel 

rodziny, w której wystąpił problem. 

 

                                            …………………………………………… 

                                                                                                                 ( czytelny podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 

VI/29/2011 

z dnia 27 kwietnia 

2011r. 

 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/ GRUPY ROBOCZEJ 

 

 

W dniu …………………………….…… odbyło się posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej  

w składzie (imię i nazwisko, instytucja): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………………………………………………………….. 

9. …………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………………………………………………………………... 

w sprawie dotyczącej ……………………………………………………………………………………………….. 

 

W trakcie posiedzenia postanowiono, że członkowie zespołu podejmą następujące działania  

(co, kto, w jakim czasie): 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązano członków rodziny do podjęcia następujących działań:, (co, kto, w jakim czasie): 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia zespołu na dzień …………………………. 

 

Podpisy członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały 

Nr VI/29/2011 

z dnia 27 kwietnia 

2011 r. 

PLAN POMOCY RODZINIE 

 

………………………… 

                                                                                                                                                                                     (miejscowość, data) 

Grupa robocza w składzie: 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………… 

 

Plan pomocy 

Dotyczy rodziny: ………………………………………………………………………………………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kogo dotyczy pomoc Cel działań Sposób realizacji 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację działania 

 

Dorosła osoba doznająca 

przemocy: 

………………………… 
……………………………… 

 

   

 

Małoletnie dzieci: 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

doznające 

przemocy/świadkowie 

przemocy 

 

   

 

Sprawca przemocy 

……………………… 

……………………… 

   

 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały 

Nr VI/29/2011 

z dnia 27 kwietnia 

2011 r. 

 

INFORMACJA GRUPY ROBOCZEJ DO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU                              

O ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ  

 

 

.......................................... 

                                                                                                                              (miejscowość, data) 

 

 

       Przewodniczący 

       Zespołu Interdyscyplinarnego 

       Gminy ................................... 

 

Grupa robocza w składzie: 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................. 

6. ………………………………………………………………………………….. 

w dniu ............................................ na posiedzeniu grupy w sprawie rodziny: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(dane dotyczące osób doznających przemocy, stosujących przemoc) 

podjęła decyzję o zakończeniu działalności w tej sprawie, gdyż (należy podać argumentację 

decyzji):  

..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………. 



 

Członkowie grupy roboczej wnioskują o przekazanie informacji na temat. danej rodziny  

i objęcie rodziny dalszą pomocą do (wymienić nazwy instytucji/organizacji, adres): 

1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

3. ........................................................................................................ 

 

W załączeniu przekazujemy pełną dokumentację pracy grupy roboczej: 

1. Wniosek o zwołanie grupy roboczej z dnia ............................................. 

2. Protokoły posiedzeń grupy roboczej z dnia (wymienić daty posiedzeń grupy): 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. Inne dokumenty (wymienić jakie): 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                          (podpisy członków grupy roboczej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


