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G M I N Yi M I A S T A
ozerwlonka-Loezczyny
zarzqdzenieNr 13gl1,l
BurmistrzaGminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny
z dnia 12 mala2011roku
w sprawiewprowadzenia
RegulaminuOrganizacyjnego
GminnegoZespolu
Interdyscyplinarnego
do SprawPrzeciwdzialania
Przemocyw Rodzinie
w Czerwionce-Leszczynach.
Na podstawie:
- art.30ust.1 ustawyzdniaB marca1990r. o samorzqdziegminnym
(tj.Dz.U. 22001r.,
Nr 142,poz.1591ze zm.),
- art. 9a ust. 2 ustawyz dnia29 lipca2005 r. o przeciwdziataniu
przemocyw rodzinie
(Dz.U. Nr 180,poz.1493z po2n.zm.),
- uchwalyNr lYl47l10RadyMiejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia30 grudnia2O1O
r. w sprawieokreSlenia
trybui sposobupowotywania
i odwotywania
czlonk6wGminnego
ZespoluInterdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziafania
Przemocyw Rodzinieoraz
szczeg6lowych
warunkowjegofunkcjonowania.
zarzqdzamco nastqpuje :

s1
WprowadzicRegulamin OrganizacyjnyGminnegoZespolu Interdyscypli
narnegodo Spraw
PrzeciwdzialaniaPrzemocy w Rodzinie,ktorego tre5c okreSla zalqcznikdo niniejszego
zarzqdzenia.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Zastgpcy Burmistrza Gminy i
Czerwionka-Leszczyny.

Miasta

s3
Zarzqdzeniewchodziw zycie z dniem podpisania.
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Czerwionka-Lesaczyny

Zalqcznikdo ZarzEdzenia
nr 139/11
Burmistrza
Gminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny
z dnia12 maja2011roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO ZESPOLUINTERDYSCYPLTNARNEGO
do SPRAW
PRZECIWDZIAI-ANIAPRZEMOCYw RODZ|NIE
w GZERWIONCE-LESZCZYNACH

s1
Postanowienia
og6lne
PodstawqprawnE dzialaniaGminnegoZespolu Interdyscyplinarnego
do Spraw
Przeciwdzialania
Przemocy
w Rodzinie,
zwanegodalejZespolem,jest:
1) ustawaz dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu
przemocyw rodzinie
(Dz.U. 22005r. Nr 180,poz.1493zpo2n.zm.),
2) uchwalaNr Llll/645/10Rady Miejskiejw Czeruruionce-Leszczynach
z dnia
24 wrzesnia 2010 roku w sprawie przyjgcia Gminnego Programu
Przeciwdzialania
Przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodziniedla GminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny
na lata2010-2015,
3) uchwala Nr lvl47l10 Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia
30 grudnia2010 roku w sprawieokre5lenia
trybu i sposobupowolywania
i odwolywania
czlonkowGminnegoZespofuInterdyscyplinarnego
do Spraw
Przeciwdziatania
Przemocyw Rodzinieoraz szczeg6lowych
warunk6wjego
funkcjonowania
na terenieGminyi MiastaCzenruionka-Leszczyny,
4) zarzqdzenieNr 138111BurmistrzaGminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powotaniaGminnegoZespolu
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
BurmistrzaGminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
i pelniq swoje funkcje a2 do
odwolaniaprzez BurmistrzaGminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny.

2. Osobypowolanedo Zespoluprzedudzialemw pierwszymposiedzeniu
Zespolu
sktadajqpisemneoSwiadczenie
o zachowaniupoufnoSciwszelkichinformacji
przyrealizacjizadafw ramachpracyw Zespole.
i danychuzyskanych

s3
CeledzialaniaZespolu
1. Usprawnienie
systemuprzeplywuinformacji
orazreagowania
na zidentyfikowane
problemyspoleczne,
przemocy
w tym w szczegolnoSci
w rodzinie.
2. Zintegrowaniedzialah instytucjii organizacjiodpowiedzialnych
za realizacjq
zadan wynikajqcychz

Gminnego Programu PrzeciwdzialaniaPrzemocy

w Rodzinieoraz OchronyOfiar Przemocyw Rodziniedla Gminy i Miasta
Czenruion
ka-Leszczynyna lata 2010-2015.
3. Zespot moze tworzy6 Grupy Robocze w celu rozwiqzywaniaproblemow
przemocyw rodziniew indywidualnych
przypadkach.
zwiqzanych
z wystqpieniem
jednostekorganizacyjnych
W sklad Grupy Roboczejwchodzqprzedstawiciele
pomocyspolecznej,
GKRPA,Policji,oSwiatyiochronyzdrowia.W sktadGrupy
RoboczejmogE wchodzickuratorzysqdowi,a takle przedstawiciele
innych
podmiotow- specjalisciw dziedzinieprzeciwdzialania
przemocyw rodzinie,
ktorzy wypelniajqna rzecz zgloszonejrodziny/osobyczynno6cisluzbowe,
zawodowelubstatutowe.
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Zadanta Zespolu
1. lntegrowanie i koordynowanie dzialan podmiot6w, kt6rych przedstawiciele
wchodzqw skfadZespotu.
2. Diagnozowanieproblemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta
Czeru,iri
onka-Leszczyny.
3. Podejmowaniedzialanw srodowiskuzagro2onymprzemoc4w rodzinie,maj4cych
na celu przeciwdzialanie
temu zjawisku.
4. Inicjowanie
interwencji
w Srodowisku
dotkniqtymprzemocawrodzinie.
5. Rozpowszechnianie
informacjio instytucjach,
osobachi mozliwo5ciach
udzielenia
pomocyw Srodowisku
lokalnym.
6. lnicjowaniedziaNan
w stosunkudo os6b stosujqcychprzemoc.

s5
Zadanta Grup Roboczych
1. Opracowanie i

realizacja planu pomocy w

indywidualnych przypadkach

wystqpieniaprzemocyw rodzinie.
2. Monitorowaniesytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagro2onychwystqpieniem przemocy.
3. Dokumentowaniedzialafipodejmowanychwobec rodzin,w ktorych dochodzido
przemocyoraz efekt6w tych dziatah.
4. InformowaniePrzewodniczqcego
Zespotuo efektachdzialanGrup Roboczych.

s6
Wyniki ustalen Zespotu/GrupyRoboczej kieruje sie za

poSrednictwem

Przewodniczqcego
Zespolu do instytucjii organowuprawnionychustawowodo
podejmowaniadzialan postuIowanychprzezZesp61.
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Organizacja pracy Zespolu
1. PracamiZespolu kieruje Przewodniczqcy,
aw razie jego nieobecno6ciZastgpca
Przewodniczqcego.
2. Wybor i odwolaniePrzewodnicz4cego
Zespofu:
1) Przewodniczqcy Zespolu zostaje wybrany na pienruszym posiedzeniu,
glosow,
w glosowaniujawnym, zwyklqwiqkszo6ciq
zostajewybranyna okres 3 lat,
2) Przewodniczqcy
3) o wyborze Przewodnicz4cegoZespolu zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny,
4) OdwolaniePrzewodniczqcegomoze nastqpicw drodze gtosowaniajawnego,
glosowpo uprzednimzloZeniu:
zwyklqwiqkszoSciq
a) uzasadnionegopisemnegowniosku kt6regokolwiekz czlonkowZespolu;
odwolanie nastqpujew wyniku glosowaniajawnego, zwyklq wiqkszo6ciq
glosow,
b) pisemnejrezygnacjiPrzewodnicz4cego,
pisemnegownioskuBurmistrzaGminyi Miasta
c) uzasadnionego,

Czenryi
onk a-Leszczyny,
5) odwolanie Przewodniczqcego
skutkuje koniecznoSci4wyboru nowego
Przewodnicz4cego,
pkt.1) .
zgodniez zapisami
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1. Decyzje podejmowanesq zwyklq wiqkszoSciqw glosowaniu jawnym,
w przypadkurownej liczby glosow decydujqcyjest gtos Przewodniczqcego
Zespolu.
2. WszystkichczlonkowZespoluobowiqzuje
zasadapoufno6cidanychi informacji
uzyskanych
w trakciepracyw Zespole.CzlonekZespoluprzedprzystqpieniem
do
wykonywaniaczynno6ci,o ktorych mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy
przemocyw rodzinie,sktada Burmistrzowio6wiadczenie
o przeciwdziataniu
o trescizgodnejz art.9cust.3 wymienionej
ustawy.
3. Posiedzenia
Zespolusq protokolowane.
pisemnaZespolu,w tym protokohlz posiedzengromadzonesa
4. Dokumentacja
w siedzibieOSrodkaPomocySpotecznej
w Czenvionce-Leszczynach.
5. Przewodniczqcy
moZezapraszaldo udzialuw pracyZespoluosobyspozajego
skladu,bez prawado glosowania.
6. Przewodniczqcy
Zespolugromadziw celachstatystycznych
i ewaluacyjnych
dane
dotyczqcemiqdzy innymi: liczby spraw skierowanychdo pracy w Grupach
Roboczych,
skladuosobowegoposzczegolnych
Grup Roboczych,
efektowpracy
W oparciuo zebranedane dokonujeoceny realizaqizadan
Grup Roboczych.
przezGrupyRoboczeorazw raziepotrzeby,
proponuje
niezbqdnekorekty.

se
OrganizacjapracyGrup Roboczych
1 . Na wniosek skierowanydo Zespolu lub z inicjatywy czlonka Zespolu,

moze zwolac Grupg Roboczq lub pozostawicsprawe do
Przewodniczqcy
rozpoznaniapzez Zesp6l. PrzewodniczqcyZespolu zwoluje Zesp6t/Grupe
Robocz4w formie pisemnej,mailowej lub telefonicznej,dotqczajEckopig
zlozonego
w tej sprawiewniosku.
2 . Koordynatorempracy Grupy Roboczejjest kazdorazowoosoba zglaszalqca
problem.

3 . SktadGrupyRoboczejjest
dostosowywany
do specyfikiproblemu.
4 . SpotkaniaGrupy Roboczejodbywajqsig w dni roboczew godzinachpracy
OsrodkaPomocySpolecznej.
SpotkaniamogEsig r6wniezodbywacna terenie
roznychinstytucji.
5. Grupa Roboczapodejmujedecyzjewiqkszosciqglosow,w drodze jawnego
glosowania.
6 . Z kaZdegospotkaniaGrupy Roboczejsporzqdzane
sq protokoty.Dokumenttaki

zawieraistotneustaleniadotyczqce:wieloaspektowej
diagnozy,planu pomocy
rodzinie,podzialu zadan iczynnoScido wykonaniaprzez czlonk6wGrupy
Roboczej,
terminunastgpnego
spotkania.
pracy Grupy Roboczejjest gromadzonaw siedzibieOsrodka
7 . Dokumentacja
PomocySpotecznej
w Czenruionce-Leszczynach.
pracyGrupyRoboczejstanowiq:
B . Dokumentacjg
a) listyobecno6ci
z kazdegoposiedzenia
GrupyRoboczej,
b) o6wiadczeniakazdego czlonka Grupy Roboczejw sprawie zachowania
poufnoScizgodnie z art.9c ust. 3 ustawy o przeciwdzia{aniu
przemocy
w rodzinie,
c) wnioseko zwotanieGrupy Roboczejwraz z dokumentamiprzekazanymi
w sprawiepzez czNonkow
Zespolu/Grupy
przez
Roboczejlub dostarczonymi
czfonkowrodziny,
d ) protokotzkaldego posiedzenia
GrupyRoboczej
w danejsprawie,
e) informacjado Przewodniczqcego
Zespolu o zakonczeniudzialanGrupy

Roboczej
w sprawiekonkretnej
rodziny.
9. WszystkichczlonkowGrupy Roboczejobowiqzujezasada poufnoScidanych
i informacjiuzyskanychw trakcie pracy w Grupie Roboczej.CzlonekGrupy
Roboczejprzed przystqpieniem
do wykonywaniaczynnoSci,o ktorychmowa
w art. 9b ust. 2 i 3 ustawyo przeciwdziafaniu
przemocyw rodzinie,sklada
BurmistrzowiGminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
o6wiadczenieo treSci
zgodnejz art.9c ust.3 wymienionej
ustawy.
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