
UCHWAŁA NR VIII/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506) oraz art.9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 
r. poz. 1390 ) Rada Miejska W Kietrzu uchwała co następuje:

§ 1. 
Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 

1. Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia powołuje do składu Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej 
Zespołem, przedstawicieli podmiotów o których mowa w ust. 2, imiennie wskazanych w porozumieniach 
zawartych pomiędzy Burmistrzem Kietrza a tymi podmiotami.

2. Podmiotami wskazującymi swoich przedstawicieli do Zespołu są:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu;

2) Miejsko - Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Komisariat Policji w Kietrzu ;

4) placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kietrz;

5) jednostki organizacyjne ochrony zdrowia działające na terenie Gminy Kietrz;

6) Sąd Rejonowy w Głubczycach ;

7) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kietrz;

3. Podmioty o których mowa w ust. 2 zgłaszają kandydatów na członków Zespołu oraz ich zastępców,którzy 
biorą udział w pracach Zespołu i grup roboczych w przypadku nieobecności przedstawiciela podmiotu.

§ 3. 

1. Każdorazowe powołanie lub odwołanie członka Zespołu lub jego zastępcy następuje w drodze zarządzenia 
Burmistrza Kietrza.

2. Burmistrz Kietrza odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sadowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

4) w przypadku złożenia odmowy oświadczenia o którym mowa w art. 9 c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

3. W przypadku odwołania lub zgonu członka Zespołu, Burmistrz Kietrza powołuje nowego członka Zespołu 
wskazanego przez  podmiot którego był przedstawicielem.

§ 4. 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Kietrzu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 5. 
Traci moc Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr VIII/90/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KIETRZU

§ 1. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Zespole – oznacza to Zespół Interdyscyplinarny w Kietrzu;

2) Przewodniczącym lub z-cy Przewodniczącego – oznacza to Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kietrzu;

3) grupie roboczej – oznacza to osoby powołane do rozpatrzenia indywidualnego przypadku w związku z 
uruchomieniem procedury Niebieskiej Karty;

4) członku Zespołu – oznacza to członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Kietrzu;

5) MOPS – oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu;

6) dokumentacji – oznacza to teczkę ze zgromadzonymi dokumentami utworzonymi w ramach procedury „ 
Niebieskiej Karty ”;

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kietrzu .

2. Członkowie Zespołu wykonują swoją pracę w Zespole w ramach swoich obowiązków służbowych i 
zawodowych .

3. Rozpoczynając pracę w Zespole lub w grupie roboczej członek Zespołu lub grupy roboczej składa pisemne 
oświadczenie o zachowaniu poufności informacji o danych uzyskanych w trakcie jego pracy w Zespole lub grupie 
roboczej wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Kierownik MOPS w terminie 30 dni od daty podpisania porozumień z 
podmiotami delegującymi swoich przedstawicieli do prac w Zespole .

5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, jego członkowie powołują spośród siebie Przewodniczącego

i zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6. O wyborze Przewodniczącego Zespół pisemnie informuje Burmistrza Kietrza.

7. Kolejne posiedzenia Zespołu będą odbywać się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż

co 90 dni.

8. Przewodniczący prowadzący posiedzenia Zespołu jest odpowiedzialny za porządek posiedzenia

ocenę podjętych działań i podział zdań bieżących.

9. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe, w przypadku nieobecności członków Zespołu, podmiot 
którego jest przedstawicielem reprezentuje jego zastępca.

ROZDZIAŁ  II

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Id: 335DFD1F-679A-4F06-900C-A91D9C4FC337. Podpisany Strona 1



§ 3. 

1. Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2019 – 2024 .

2. Do zadań Zespołu należy :

1) koordynowanie działań podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ;

2) diagnozowanie problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie ;

3) inicjowanie i określanie zakresu działań wobec środowisk dotkniętych problemem przemocy ;

4) prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym w środowisku lokalnym ;

3. Obsługę organizacyjną,techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia MOPS.

4. Z posiedzeń Zespołu każdorazowo sporządza się protokół.

5. Nadzór nad pracami Zespołu z ramienia Burmistrza Kietrza sprawuje Kierownik MOPS

ROZDZIAŁ III

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

§ 4. 

1. Przewodniczący Zespołu prowadzi posiedzenia Zespołu oraz podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu, 
pisma do odpowiednich instytucji wystosowywane w związku z prowadzonymi postępowaniami w ramach 
procedury „Niebieskiej Karty'', zatwierdza plany działań podejmowane przez Zespół i grupy robocze w ramach 
procedury „ Niebieskiej Karty'' .

2. Do zadań Przewodniczącego należy również :

1) określenie terminu posiedzeń Zespołu i grup roboczych w trybie przewidzianym w ustawie

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ;

2) koordynacja i nadzór nad pracami Zespołu i grup roboczyc

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE  ZESPOŁU

§ 5. 
Do zadań członków Zespołu należy:

1) uczestnictwo w pracach Zespołu;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz przekazywanie Zespołowi  informacji z zakresu działań reprezentowanej przez nich instytucji dotyczących 
rodzin objętych procedura „Niebieskiej Karty”;

3) uczestnictwo w pracach grup roboczych i  monitoring prac grup roboczych;

4) współdziałanie w kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

ROZDZIAŁ V

GRUPY  ROBOCZE

§ 6. 

1. Zespół powołuje grupy robocze do pracy nad indywidualnym przypadkiem wystąpienia przemocy w rodzinie 
udokumentowanego założeniem „Niebieskiej Karty”.

2. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji o których mowa w art.9 a ust. 11 i ust. 12 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. W skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, w zależności od indywidualnego 
przypadku będącego przedmiotem prac grupy roboczej.
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4. Główne zadania grupy roboczej to :

a) opracowywanie i nadzór nad realizacją indywidualnych planów pomocy dla osób i rodzin w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty” ;

b) monitoring środowisk objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;

c) dokumentowanie działań podejmowanych w stosunku do środowisk objętych w/w procedurą ;

5. Grupa robocza realizuje swoje zadania poprzez :

1) analizę sytuacji w rodzinie w której uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”oraz opracowanie planu 
pomocy przy współpracy z rodziną ;

2) zapewnienie wsparcia rodzinie w formie poradnictwa prawnego,socjalnego i psychologicznego ;

3) podejmowanie działań w stosunku do sprawcy przemocy ;

4 )monitoring rodziny ;

5) dokumentowanie działań podejmowanych przez przedstawicieli instytucji wchodzących w skład grupy 
roboczej ;

6. Przewodniczący Zespołu, nie pózniej niż w ciągu 3 dni od otrzymania od wyznaczonego do realizacji tych 
działań pracownika MOPS formularza „Niebieskiej Karty” A,

zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 
Karty”, zapoznaje członków Zespołu z treścią „Niebieskiej Karty” A i ustala termin posiedzenia grupy roboczej.

7. Pracownik MOPS o którym mowa w pkt.6 informuje w imieniu Przewodniczącego członków grupy roboczej 
o terminie spotkania,informuje pisemnie o terminie prac grupy roboczej ofiarę i sprawce przemocy.

8. W trakcie posiedzenia grupa robocza ustala indywidualny plan pomocy dla osoby dotkniętej przemocą w 
rodzinie, wypełniając formularz „Niebieskiej Karty” C.

9. W obecności osoby co do której istnieje podejrzenie ,że stosuje przemoc grupa robocza wypełnia formularz 
„Niebieskiej Karty „D, uwzględniając również działania,jakie ta osoba ma podjąć w celu

zaprzestania stosowania przemocy, w tym informując ja również o możliwości skorzystania z  poradnictwa 
psychologicznego, form terapii oraz informując o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy

10. Ze spotkań grupy roboczej każdorazowo sporządza się protokół

11. Działania grupy roboczej i jej przedstawicieli w realizowane trakcie trwania procedury „Niebieskiej Karty' 
są dokumentowane.

12. Decyzje o zakończenie procedury „Niebieskiej Karty”podejmuje Zespól na wniosek grupy roboczej w 
przypadku :

1) ustania przemocy w rodzinie ;

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań ;

13. Przewodniczący informuje pisemnie o zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty”podmioty w niej 
uczestniczące oraz uczestników postępowania.

14. Za dokumentację w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” odpowiada pracownik socjalny 
MOPS uczestniczący w pracach danej grupy roboczej.

15. Po zakończeniu procedury dokumentacja trafia do pracownika MOPS, o którym mowa w pkt 6 i 7.

Załącznik do Regulaminu Pracy Zespołu

Interdyscyplinarnego w Kietrzu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych uzyskanych w trakcie 
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego i 
grup roboczych, oraz , że znane są mi przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych 
lub umożliwienie dostępu do nich.
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……………………………………………..

( czytelny podpis )
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