
UCHWAŁA NR XXI/138/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 26 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/19/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

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 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2, 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 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13, ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.”;

2) zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Celem Zespołu jest: 

1) Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na problemy dotyczące przemocy 
w rodzinie; 

2) Zintegrowanie i koordynowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań 
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 

2. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele 
wchodzą w skład Zespołu, w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gnojno; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.”;

3) zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

2. Członkami grup roboczych są pracownicy instytucji biorących udział w pracach Zespołu zgodnie ze 
swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa, w obszarze dotyczącym zakresu 
działania tych instytucji. 

3. Zadaniem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób i rodzin dotkniętych 
przemocą poprzez: 

1) opracowanie i realizację planu pomocy; 

2) monitorowanie sytuacji; 

3) dokumentowanie podejmowanych działań; 

4) informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach tych działań. 
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4. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wszyscy członkowie grup roboczych składają 
Wójtowi Gminy Gnojno oświadczenie, o którym mowa wart. 9c ust. 3 ustawy oprzeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

5. Posiedzenia grup roboczych zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach.;”;

4) W § 8 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu: 

„3. Przewodniczący Zespołu, po  otrzymaniu formularza Niebieska Karta – A, niezwłocznie dokonuje 
analizy informacji zawartych w formularzu i podejmuje decyzję o tym, czy sytuacją danej rodziny będzie 
zajmował się cały Zespół czy też grupa robocza, którą następnie powołuje. 

4. W ciągu 3 dni  od otrzymania formularza A Niebieskiej Karty Przewodniczący przekazuje go 
członkom Zespołu lub powołanej grupy roboczej.”.

2. Ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/138/12 
Rady Gminy Gnojno 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie jest: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 
U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1493 
ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

§ 1. 1. Regulamin ustala tryb działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

2. Zespół jest powoływany na podstawie odrębnego zarządzenia Wójta Gminy Gnojno, zwanego dalej 
„Wójtem”. 

3. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący. 

§ 2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, 

2) Posterunku Policji, 

3) Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) Kurator rodzinny, 

5) Oświaty, 

6) Ochrony zdrowia, 

7) Lokalnych organizacji pozarządowych. 

§ 3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9 b ust. 2 i 3 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego składają Wójtowi oświadczenia 
następującej treści: „ Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, oraz że znane mi są przepisy 
o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom 
nieuprawnionym.”. 

§ 4. 1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje do czasu: 

1) odwołania przez Wójta; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole. 

2. Pisemną rezygnację składa się Przewodniczącemu Zespołu, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 
Wójta. 

3. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do Wójta o odwołanie członka Zespołu w przypadku, gdy ten 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w pracach Zespołu. 

§ 5. 1. Celem Zespołu jest: 

1) Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na problemy dotyczące przemocy 
w rodzinie; 
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2) Zintegrowanie i koordynowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań 
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 

2. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele 
wchodzą w skład Zespołu, w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gnojno; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 
pomocy; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

§ 6. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

2. Członkami grup roboczych są pracownicy instytucji biorących udział w pracach Zespołu zgodnie ze 
swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa, w obszarze dotyczącym zakresu 
działania tych instytucji. 

3. Zadaniem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób i rodzin dotkniętych 
przemocą poprzez: 

1) opracowanie i realizację planu pomocy; 

2) monitorowanie sytuacji; 

3) dokumentowanie podejmowanych działań; 

4) informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach tych działań. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wszyscy członkowie grup roboczych składają Wójtowi 
Gminy Gnojno oświadczenie, o którym mowa wart. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5. Posiedzenia grup roboczych zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.. 

§ 7. 1. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 
ustala harmonogram pracy, współpracuje z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
diagnozuje problemy lokalnej społeczności związane z przemocą domową. 

2. Obsługę organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gnojnie. 

3. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazanych na spotkaniu 
Zespołu. 

4. Potwierdzeniem pracy członków zespołu jest lista obecności. 

5. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół. 

§ 8. 1. Zespół Interdyscyplinarny jest zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych wynikającej z przepisów prawa. 

2. Wszystkie działania interdyscyplinarne podejmowane będą w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty oraz 
po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

3. Przewodniczący Zespołu, po  otrzymaniu formularza Niebieska Karta – A, niezwłocznie dokonuje 
analizy informacji zawartych w formularzu i podejmuje decyzję o tym, czy sytuacją danej rodziny będzie 
zajmował się cały Zespół czy też grupa robocza, którą następnie powołuje. 
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4. W ciągu 3 dni  od otrzymania formularza A „Niebieskiej Karty” Przewodniczący przekazuje go 
członkom Zespołu lub powołanej grupy roboczej.” 

§ 9. Przewodniczący Zespołu składa przed Wójtem coroczne sprawozdanie z pracy w terminie do 31 
stycznia każdego roku. 
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UZASADNIENIE

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 
przyjęty Uchwałą Nr III/19/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. Zmiany w regulaminie 
dokonane niniejszą uchwałą związane są z wykonaniem zaleceń pokontrolnych, zgłoszonych przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w uzasadnione. 
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