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Rozdział I
PRZEPISY oGÓLNE

. $1
Gmina podej muj e działani a I|a rz.ęęz przecivł dńńanta przemocy w rodzinieo

między innymi organizuj ąc pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

s2
ZespctłInterdyscyplinarny realizuje działanta określone w gminnym programie

przócivłdaałania przemocy w rodzini e oraz założerua Krajowego Programu

Przemocy w Rodzinie'
$3

ZadanlemZespołu Interdyscyplinarnego j est integrowanie i koordynowanie

działańprzedstawicieli róźnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie

ptz.eciut działartta przemocy w rodzinie.
$4

Dor'adańZespofu Interdyscyplinarnegona7ezywsz-czególności:
1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2. podójmowanie aaułut w środowisku ząrozonym przemocąw rodzinie

mających na celu ptrscivłdńałanie temu zjawislar,
3. inió.ióła"ie interwencji w środowislłu dotkniętym przemocąw rodzinie,

4. ro4powszechnianie informacji o inśytucjach ,osobacĘ i możliwościach

udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
5. inicjowanió dztałańw stosunku do osób stozujących pruemoc w rodzinie.

Rozdział II
TRYB I sposÓB PowoŁYwAI{IA I oI}woŁYwANIA CzŁol\tKow

zE sPoŁU INTERDYS CYPLINARI'IE Go

$s
wójt Gminy Gózd w porozumieniu z osobami uprawnionymi do

reprezentowania:
_ ośrodka Pomocy Społeczrej w Goździe
_ Gminnej Komisji Roaviązrywania Problenrów Atkoholowych w Gaźdzl'e



- Komrsariafu PotlcJl w (rozozle
_ Placówek oświatowych w Gminie Gózd
- Gminnego ośrodka Zdrowiaw Goździe
- ot gartiz.acji p ozarządowych
- Zespofu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Zwoleniu
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
- w przypadkach tego wymagających prokurator orazpz.edstawiciele innych

podmiótb w dńałających na rzeczprzeciwdzi ałanta przemocy w rodzinie

Powoła spośród osób zgloszonychprzezwyŻes wymienione podmioĘ na okres

4 \at Zespoł Interdyscyplinarny.
$6

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zo stanie ustalony znządzeniem Wój ta

Gminy Gózd powofuj ący m Zespcłł Interdyscyplinarny'
$7

PtzedprzysĘlieniem do wykonywania ezywtości wynikających zrntawy z dtia
29 |ipóazbosr. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie @z.U. z2a05r. Nr 180

por.i łsl ze ml.)- cz-łonkowie Zespofu Interdyscyplinarnego' grup roboczych,

bsoby zaproszone oraz wch odzące w skład obsfugi administracyjno_technicznej

składają Wójtowi Gmi ny Gózópisemne oświadczenie o zachowaniu pouftrości,

określonej w art.9c ust.3 cyt. ustawy.

s8
Przewodni czący Zespofu Interdyscyplinarnego moze zaptasrać do udziafu w

pracy Zespołu osoby spoza jego składuo bezprawagłosowania.
$e

wójt Gminy Gózdmoż.ęodwołać cźonków Zespofu Interdyscyplinarnego w
każdym czasie, w s?pzególności:
- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego
_ na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem
- na wniosek przewodnicłĄcegoZespołu Interdyscyplinarnego w uzasadrrionych

przypadkach.
s10

odwołany członek Zespofu Interdyscyplinarnego pełr'i swoje obowiązki do

czasu powołania nowego cńonk'aZespołu Interdyscyplinarnego chyba, Że

zachodząoko liczro ści uniemożliwi aj ące dalsze ich peŁrienie.

Rozdział III
$r,CzE GÓł,own wARUNKI FIJIYKCJoNowANIA zE sPoŁU

INTERDYSCYPLINARI\TEGO

$11
Zespol Interdyscyplinarny działana podstawie porozumienia zawartego

pomiędzy Wójtem Gminy Gózda podmiotami wskazanymi w $ 5.



$12
ZespółInterdyscyplinarny obraduj e na posiedzeniach, które odbywaj ą się w

obelności co najmniej 50% członków Zespofu'

$13
Datę pierwszego posiedzenia wyznacz.awójt Gminy Gózd.

$14
Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje wybór przew9dni czĄcego

zespłu Interdyscyptinarnego i jego zastępcy. o wyborze zostaje powiadomiony

wójt Gminy Gózd.
sls

Posiedzenia7-espofu Interdyscyplinamegozrvofujeprzewodnic7Ącyw
zaleimości od pótrzeb, jednak me ruadz|ej rnż raz natrzy miesiące w ruzie

nieobecności irzewodoi"zą."go jego obowiąpki pehri zastępca lub osoba

wskazma ptzez przewodni czącego.
s1ó

Przewodni czący Zespofu Interdyscyplinarnego określa porządek posiedzenia.

Członkowie Zespohrlniterdyscyplinarnego mogą z g}aszać sprawy do

rczpaazeruapr?'ezZespr>łnieobjęteporządkiemposiedzenia.
s17

Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinamego sporządzany jest protokoł

zawierający w szczególności :

- informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu,

- opis przebiegu Posiedzenia,
- podjęte decyzje oraz ustalenia.

ńotófa podpisuje przewodni czący Zespofu lnterdyscyplinarnego oraz

protokolant.
Ż posiedzenia Zespołu Interdyscyplinamego sporuądza się lisĘ obecności'

$18
Zespóllnterdyscyplinarny może tworzyć grupy robo cze w celu rozwiązywanta

problemów z wystąpieniem przemocy,w rodzinie w indywidualnych

przypadkach
sle

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- Gminnego_ośrodka Pomocy Społeczrej wymiennie w prąlpadkach

indywidułnych w zaleimości od obszanr objętego problememrwiązarrym z

lvysĘpowaniem przemocy w rodzinie,
- ó*ii*.: romis;i Rozwiąrywania Problemów Alkoholowych w Goźdae,
_ Posterunku PolĘi w Goźdńe wymiennie wytypowani dzielnicowi w

przypadkach indywidualnych , w r.alehtości od obszaru objętego problemem_"*iv*y- 
z występowaniem przemocy w rodzinie,

- Gminnego ośrodka Zdtowiaw Goździe,



- argaru?Jłcji pozar$owych 9rry W"dstawiciele innych podmiotów i

specja1iści w azieaziiie przeciwdzi ałantaprzemocy w rodzinie, których Zespci'

Interdyscyplinamy powoła'
$20

Grupyroboczepodejmująr9z,fruY.gn'ę.iuwramachswoichzadańwformie
pisemnycrr sta"Ń'il' p'otota 

" 
pó*i"d""''ia g'opy roboczej podpizująwszyscy

jej członkowie. 
$ 21

Prace w ramach grup robocrych sąpro:wadzone.w za|eźności od potrzeb

zgłasrarry"łrpoilź.'par"i.'ayscyplinarnylubwynikającychzproblemów-ró'ięp"ią"yór' * indywidualnych przrypadkach'

$22
obsługę organizacyj no - techni cmąZespohl Interdyscyplinamego zapewrua

iltdi oslroaet ńó*o.y Społecznej w Goździe.

$23
Członkowie Zespofu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują

zadarua* r*uJh ouowiąpto* iłozuo*ych i zawodowych.

$24
Uczestnictwo w posiedzeniach zespoń Interdyscyplinarn_esoje$ obowią7Jrowe.

W razie niemo#ości uczesbricrwa'w pracach zespofu, cźonek Zespołu

Interdyscyprinńeń obowią,z1y j esf poinformowaó przew9ry czĄeego o

okoliczrrościach1rrffemozliwiaj ąóych wykonywanie obowiązków

'Kfir8#M'Eało"'

?aczek


