
Uchwała Nr VIII/50/2011
 Rady Miasta Dynów z dnia 9 czerwca 2011 roku

w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Mieście Dynowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(jedn. tekst  Dz. U. z 2001 rok Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zmian. ) 
Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Mieście Dynowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść określa załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr VIII/50/2011 
Rady Miasta Dynów
z dnia 9 czerwca 2011 rok

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Mieście Dynowie oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przypisy ogólne

1. Miasto Dynów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 
szczególności organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego.

2. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście Dynowie.

3.  Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny wykonuje swoje zadania poprzez:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
b)  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających

                      na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
d) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielenia

                     pomocy w środowisku lokalnym;
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

1. Zespół Interdyscyplinarny  w Mieście Dynowie zwany dalej „Zespołem” powołuje w drodze 
Zarządzenia Burmistrz Miasta Dynów.

2. Zespół powoływany jest na czas nieokreślony spośród osób zgłoszonych przez:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie,
b) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie,
c) Komisariat Policji w Dynowie,
d) Placówki oświatowe,
e) Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, NZOZ Dynmed,
f) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  w Rzeszowie.

3. Burmistrz Miasta Dynów  występuje z wnioskiem do podmiotów wyżej wymienionych o 
zgłoszenie przedstawicieli do Zespołu. 

4. Powoływanie członków Zespołu:
           a)       przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wskazani imiennie przez swoich
                     pracodawców i oddelegowani do prac Zespołu ,



b) każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich  informacji i danych uzyskanych przy 
realizacji zadań w ramach pracy w zespole.

5. W Zespole pracują:
a) Przewodniczący Zespołu,
b) Zastępca Zespołu,
c) Członkowie Zespołu.

6. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz Miasta Dynów:
a)   na wniosek członka Zespołu,
b)   na wniosek podmiotu , którego jest przedstawicielem,
c)   na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

                  d)   w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych
                        informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole. 

7. W przypadku odwołania lub  rezygnacji  członka Zespołu, w miejsce zwolnione Burmistrz 
Miasta  Dynów powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu 
nowego przedstawiciela.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu 

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Dynów a 
podmiotami , których przedstawiciele zostaną powołani do  Zespołu .

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Dynów . 
3. Powoływanie przewodniczącego Zespołu.

a) Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów;

b) Przewodniczący wskazuje osobę spośród członków Zespołu, która pełnić będzie  
                         funkcję jego zastępcy w czasie jego  nieobecności.

c) o wyborze Przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcy zostaje pisemnie 
powiadomiony Burmistrz Miasta Dynów .

4. Przewodniczący (zastępca przewodniczącego) może zostać odwołany na podstawie:
               a)  uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu ;
               b) odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;
               c)  pisemnej rezygnacji przewodniczącego ( zastępcy przewodniczącego);
               d)  uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Dynów.

5. Odwołanie Przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością 
             powołania nowego  przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), zgodnie z zapisami   
             pkt. 3). 

6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – zastępca 
przewodniczącego.

7. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
d) powołuje  grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

8. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 
obowiązków  służbowych lub zawodowych.



9. Członkami grup roboczych są osoby wchodzące w skład Zespołu.
10. Szczegółowy zakres prac Zespołu oraz grup roboczych zostaną określone  w regulaminie 

Zespołu opracowanym przez Burmistrza Miasta Dynów. 
11. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dynowie.
12. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał.
13. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in.: listę obecności, 

tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
14. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Miasta w Dynowie w jego godzinach 

pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub 
organizacji zaangażowanych w działalność Zespołu.

15. Zwołanie posiedzenia może mieć formą pisemną, mailową lub telefoniczną.
16. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
17. Zespół zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta Dynów  rocznego 

sprawozdania z pracy Zespołu do 31 marca danego  roku za rok poprzedni.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


