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GMINY i  MIASTA

ozerwlonka-Loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 12 mala 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespolu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

w Czerwionce-Leszczynach.

Na podstawie:
- art .30 ust.  1 ustawy zdnia B marca 1990 r.  o samorzqdziegminnym (t j .Dz. U. 22001r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z po2n. zm.),
- uchwaly Nr lYl47l10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2O1O
r. w sprawie okreSlenia trybu i sposobu powotywania i odwotywania czlonk6w Gminnego
Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziafania Przemocy w Rodzinie oraz
szczeg6lowych waru nkow jego fu nkcjonowania.

zarzqdzam co nastqpuje :

s1
Wprowadzic Reg u lamin Organ izacyjny Gm innego Zespolu I nterdyscypli narnego do Spraw
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, ktorego tre5c okreSla zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Zastgpcy Burmistrza Gminy i Miasta
Cze rwion ka-Leszczyny.

s3
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.
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B URI"CXST RZ
GMII.JY I  MIASTA

Czerwionka-Lesaczyny Zalqcznik do ZarzEdzenia nr 1 39/1 1
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 12 maja 2011 roku

REG U LAMI N ORGAN IZACYJ NY
GMI NN EGO ZESPOLU I NTERDYSCYPLTNARNEGO do SPRAW

PRZECIWDZIAI-ANIA PRZEMOCY w RODZ|NIE
w GZERWIONCE-LESZCZYNACH

s1
Postanowienia og6lne

Podstawq prawnE dzialania Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespolem, jest:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 22005 r.  Nr 180, poz. 1493 zpo2n. zm.),

2) uchwala Nr Llll/645/10 Rady Miejskiej w Czeruruionce-Leszczynach z dnia
24 wrzesnia 2010 roku w sprawie przyjgcia Gminnego Programu

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie dla Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na lata2010-2015,

3) uchwala Nr lvl47l10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia

30 grudnia 2010 roku w sprawie okre5lenia trybu i sposobu powolywania

i odwolywania czlonkow Gminnego Zespofu Interdyscyplinarnego do Spraw

Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz szczeg6lowych warunk6w jego

funkcjonowania na terenie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,

4) zarzqdzenie Nr 138111 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powotania Gminnego Zespolu

lnterdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

w Czerwionce-Leszczynach,

5) niniejszy regulamin.

s2
1. W sklad Zespolu wchodzq osoby, ktore zostaty powolane do niego przez

Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny i pelniq swoje funkcje a2 do

odwolania przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.



2. Osoby powolane do Zespolu przed udzialem w pierwszym posiedzeniu Zespolu

sktadajq pisemne oSwiadczenie o zachowaniu poufnoSci wszelkich informacji

i danych uzyskanych przy realizacji zadaf w ramach pracy w Zespole.

s3
Cele dzialania Zespolu

1. Usprawnienie systemu przeplywu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane
problemy spoleczne, w tym w szczegolnoSci przemocy w rodzinie.

2. Zintegrowanie dzialah instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizacjq

zadan wynikajqcych z Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta

Czenruion k a-Leszczyny na lata 201 0-201 5.

3. Zespot moze tworzy6 Grupy Robocze w celu rozwiqzywania problemow

zwiqzanych z wystqpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W sklad Grupy Roboczej wchodzq przedstawiciele jednostek organizacyjnych

pomocy spolecznej, GKRPA, Policji, oSwiaty iochrony zdrowia. W sktad Grupy

Roboczej mogE wchodzic kuratorzy sqdowi, a takle przedstawiciele innych

podmiotow - specjalisci w dziedzinie przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

ktorzy wypelniajq na rzecz zgloszonej rodziny/osoby czynno6ci sluzbowe,

zawodowe lub statutowe.

s4
Zadanta Zespolu

1. lntegrowanie i koordynowanie dzialan podmiot6w, kt6rych przedstawiciele

wchodzq w skfad Zespotu.

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta

Cze ru,iri o n ka- Leszczy n y.

3. Podejmowanie dzialan w srodowisku zagro2onym przemoc4w rodzinie, maj4cych

na celu przeciwdzialanie temu zjawisku.

4. Inicjowanie interwencji w Srodowisku dotkniqtym przemocaw rodzinie.

5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwo5ciach udzielenia

pomocy w Srodowisku lokalnym.

6. lnicjowanie dziaNan w stosunku do os6b stosujqcych przemoc.



s5
Zadanta Grup Roboczych

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach

wystqpienia przemocy w rodzinie.

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin

zagro2onych wystqp ien iem przemocy.

3. Dokumentowanie dzialafi podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do

przemocy oraz efekt6w tych dziatah.

4. Informowanie Przewodniczqcego Zespotu o efektach dzialan Grup Roboczych.

s6
Wyniki ustalen Zespotu/Grupy Roboczej kieruje sie za poSrednictwem

Przewodniczqcego Zespolu do instytucji i organow uprawnionych ustawowo do

pod ej m ow ania dziala n p ostu I owa nych przez Zesp 61.

s7
Organizacja pracy Zespolu

1. Pracami Zespolu kieruje Przewodniczqcy, aw razie jego nieobecno6ci Zastgpca

Przewodniczqcego.

2. Wybor i odwolanie Przewodnicz4cego Zespofu:

1) Przewodniczqcy Zespolu zostaje wybrany na pienruszym posiedzeniu,

w glosowaniu jawnym, zwyklqwiqkszo6ciq glosow,

2) Przewodniczqcy zostaje wybrany na okres 3 lat,

3) o wyborze Przewodnicz4cego Zespolu zostaje pisemnie powiadomiony

B u rm istrz Gm i ny i M iasta Czerwion k a-Leszczy ny,

4) Odwolanie Przewodniczqcego moze nastqpic w drodze gtosowania jawnego,

zwyklqwiqkszoSciq glosow po uprzednim zloZeniu:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku kt6regokolwiek z czlonkow Zespolu;

odwolanie nastqpuje w wyniku glosowania jawnego, zwyklq wiqkszo6ciq

glosow,

b) pisemnej rezygnacji Przewodnicz4cego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Gminy i Miasta



Cze nryi o n k a-Leszczy ny,

5) odwolanie Przewodniczqcego skutkuje koniecznoSci4 wyboru nowego

Przewodnicz4cego, zgodnie z zapisami pkt. 1) .

s8
1. Decyzje podejmowane sq zwyklq wiqkszoSciq w glosowaniu jawnym,

w przypadku rownej liczby glosow decydujqcy jest gtos Przewodniczqcego

Zespolu.

2. Wszystkich czlonkow Zespolu obowiqzuje zasada poufno6ci danych i informacji

uzyskanych w trakcie pracy w Zespole. Czlonek Zespolu przed przystqpieniem do

wykonywania czynno6ci, o ktorych mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy

o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie, sktada Burmistrzowi o6wiadczenie

o tresci zgodnej z art.9c ust. 3 wymienionej ustawy.

3. Posiedzenia Zespolu sq protokolowane.

4. Dokumentacja pisemna Zespolu, w tym protokohl z posiedzen gromadzone sa

w siedzibie OSrodka Pomocy Spotecznej w Czenvionce-Leszczynach.

5. Przewodniczqcy moZe zapraszal do udzialu w pracy Zespolu osoby spoza jego

skladu, bez prawa do glosowania.

6. Przewodniczqcy Zespolu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane

dotyczqce miqdzy innymi: liczby spraw skierowanych do pracy w Grupach

Roboczych, skladu osobowego poszczegolnych Grup Roboczych, efektow pracy

Grup Roboczych. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizaqi zadan

przez Grupy Robocze orazw razie potrzeby, proponuje niezbqdne korekty.

se
Organizacja pracy Grup Roboczych

Na wniosek skierowany do Zespolu lub z inicjatywy czlonka Zespolu,

Przewodniczqcy moze zwolac Grupg Roboczq lub pozostawic sprawe do

rozpoznania pzez Zesp6l. Przewodniczqcy Zespolu zwoluje Zesp6t/Grupe

Robocz4 w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, dotqczajEc kopig

zlozonego w tej sprawie wniosku.

Koordynatorem pracy Grupy Roboczej jest kazdorazowo osoba zglaszalqca

problem.

1.

2.



3.

4 .

Sktad Grupy Roboczejjest dostosowywany do specyfiki problemu.

Spotkania Grupy Roboczej odbywajq sig w dni robocze w godzinach pracy
Osrodka Pomocy Spolecznej. Spotkania mogE sig r6wniez odbywac na terenie
roznych instytucji.

5. Grupa Robocza podejmuje decyzje wiqkszosciq glosow, w drodze jawnego
glosowania.

Z kaZdego spotkania Grupy Roboczej sporzqdzane sq protokoty. Dokument taki
zawiera istotne ustalenia dotyczqce: wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy

rodzinie, podzialu zadan iczynnoSci do wykonania przez czlonk6w Grupy
Roboczej, terminu nastgpnego spotkania.

Dokumentacja pracy Grupy Roboczej jest gromadzona w siedzibie Osrodka
Pomocy Spotecznej w Czenruionce-Leszczynach.

Dokumentacjg pracy Grupy Roboczej stanowiq:

a) listy obecno6ci z kazdego posiedzenia Grupy Roboczej,

b) o6wiadczenia kazdego czlonka Grupy Roboczej w sprawie zachowania
poufnoSci zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdzia{aniu przemocy

w rodzinie,

c) wniosek o zwotanie Grupy Roboczej wraz z dokumentami przekazanymi

w sprawie pzez czNonkow Zespolu/Grupy Roboczej lub dostarczonymi przez

czfonkow rodziny,

protokot zkaldego posiedzenia Grupy Roboczej w danej sprawie,

informacja do Przewodniczqcego Zespolu o zakonczeniu dzialan Grupy

Roboczej w sprawie konkretnej rodziny.

9. Wszystkich czlonkow Grupy Roboczej obowiqzuje zasada poufnoSci danych

i informacji uzyskanych w trakcie pracy w Grupie Roboczej. Czlonek Grupy

Roboczej przed przystqpieniem do wykonywania czynnoSci, o ktorych mowa

w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziafaniu przemocy w rodzinie, sklada

Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny o6wiadczenie o treSci

zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy.

6.

7 .

B.

d)

e)
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