
Uchwała  Nr VII/53/2011 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 maja 2011r. 

 

w sprawie  powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

 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, zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 

172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146,Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 

40, poz. 230) oraz 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, zm: Dz.U. z 

2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego w dalszej części uchwały 

Zespołem,  jest ustawowym zadaniem gminy w ramach tworzenia gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należącym do wyłącznej 

kompetencji Wójta. 

§ 2.  1. Zakres zadań, uprawnienia i obowiązki oraz ramowy skład Zespołu 

określone zostały w art. 9a-9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie5, zwanej dalej ustawą. 

2. Zespół jest realizatorem działań określonych w Gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2011-2015, uchwalonym przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki6 

                                                 
5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1493, zm: Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842). 
6 Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011r. w sprawie Gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-
2014. 



§ 3.  Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w ramach pracy w Zespole ukierunkowane będzie na  : 

1) skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych związanych z 

przemocą, 

2) koordynację działań zmierzających do rozwiązywanie problemów 

konkretnej rodziny, 

3) wypracowanie modelu współpracy miedzy różnymi instytucjami, co 

pozwoli na większą efektywność w rozwiązywaniu problemów, 

4) jasny i sprawny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą  

w ramach Zespołu służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami, 

osobami, 

5) zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas wykonywania 

zadań, 

6) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności 

lokalnej. 

§ 4. 1. Wnioski o imienne wskazanie przedstawicieli - członków Zespołu Wójt 

kieruje do następujących podmiotów: 

1) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Dobrzeniu Wielkim, 

3) Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, 

4) Dyrektorów Szkół  

5) Stacji opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim, 

6) Dyrektora szpitala w Kup, 

7) Sądu Rejonowego w Opolu. 

2. Wraz z wnioskiem Wójt przesyła projekt porozumienia, którego treść 

stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. 

3. Wójt może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu i zawarcie 

porozumienia także do innych podmiotów, niż wymienione w ust.1, 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Przedstawicielem danego podmiotu powinna być osoba, która może podjąć 

działania na rzecz osoby lub rodziny – ze względu na kompetencje lub rejon,  

w którym pracuje lub zamieszkuje. 

§ 5. 1. Powołanie Zespołu oraz późniejsze wprowadzanie zmian w jego 

składzie,  następuje w drodze Zarządzenia Wójta. 



2. Odwołanie ze składu Zespołu może nastąpić na uzasadniony pisemny  

wniosek podmiotów wymienionych w §4 lub z inicjatywy samych 

zainteresowanych. 

3. Z wnioskiem do Wójta o odwołanie członka Zespołu może również 

wystąpić Przewodniczący Zespołu. 

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany w trybie 

określonym w art. 9a ust. 6 ustawy. 

2. Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim, ul. Namysłowska 28. 

3. Przewodniczący może wskazać jako miejsce posiedzenia Zespołu inne 

lokale będące własnością gminy albo siedzibę podmiotu, którego 

przedstawiciel jest członkiem Zespołu– za zgodą zarządców tych lokali. 

§ 7. 1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Wójt w zarządzeniu  

o powołaniu Zespołu. 

2. Kolejne posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach ustalanych przez 

Przewodniczącego Zespołu, z zastrzeżeniem zawartym w art. 9a ust. 7 

ustawy. 

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każdy podmiot 

działający na terenie gminy Dobrzeń Wielki na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jak również osoba fizyczna, która powzięła wiadomość o 

fakcie stosowania przemocy. Wniosek wymaga formy pisemnej. Wzór 

wniosku określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.  

4. Posiedzenie Zespołu zwołane na wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

zwoływane jest przez Przewodniczącego w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania wniosku,  

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W sytuacjach nagłych posiedzenie zwoływane jest w trybie 

natychmiastowym. 

6. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Zespołu przez 

Przewodniczącego, posiedzenie Zespołu zwołuje i kieruje jego pracami 

najstarszy wiekiem członek Zespołu. 

§ 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dobrzeniu Wielkim w ramach obsługi 

organizacyjno – technicznej Zespołu  zapewnia w szczególności:  

1) przekazywanie członkom zespołu informacji o terminie oraz miejscu 

posiedzenia oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Zespołu,  



2) prowadzenie akt spraw prowadzonych przez Zespół, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami7, 

3) sporządzanie protokołów posiedzeń Zespołu, 

4) prowadzenie korespondencji, 

5) przyjmowanie wniosków o zwołanie posiedzenia zespołu, o których 

mowa w § 7 ust. 3 Uchwały. 

§ 9. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodniczący Zespołu. Do protokołu dołącza się listę obecności. 

§ 10. 1. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z występowaniem indywidualnych 

przypadków przemocy w rodzinie.  

2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący w porozumieniu z wszystkimi 

członkami Zespołu, w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki 

indywidualnego przypadku, dla którego grupa robocza ma być utworzona. 

3.  Podstawowe zadania grup roboczych określa art.9b ust. 3 ustawy. 

4. Prace w grupach roboczych odbywają się w zależności od potrzeb i 

zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu. 

§ 11. Członkowie Zespołu odpowiedzialni za realizacje powierzonych im 

zadań w ramach prac zespołu lub grupy roboczej, zobowiązani są do 

rzetelnego wykonania tych zadań w ustalonym na posiedzeniu terminie oraz  

do stałej współpracy z pozostałymi członkami zespołu lub grupy jak również 

z ofiarą i sprawcą przemocy. 

§ 12. Postanowienia dotyczące Zespołu zawarte w § 6 ust. 2 i 3 oraz w  §§ 8 i 

9 Uchwały mają zastosowanie odpowiednio do grup roboczych. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz.67) 



                      Załącznik nr 1  
        do Uchwały Nr VII/53/2011 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  
        z dnia 12.05.2011 

 
 
 
 

POROZUMIENIE 
 

zawarte w dniu …………………………………. 
 

o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

 
 

 Stosownie do art.9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.), zwanej dalej ustawą, mając 
na uwadze podniesienie skuteczności działań podejmowanych  na rzecz 
ograniczania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, niżej wymienione  
strony porozumienia: 
 

1. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ………………………………… oraz 
 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
                                                Nazwa podmiotu, adres 
 
reprezentowany (a) przez ……………………………………………………………. 

 
 
ustalają co następuje: 

§ 1 
 

Do uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, 
który zostanie powołany Zarządzeniem Wójta w celu wykonywania działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Dobrzeń Wielki,  
 
 
jako przedstawiciela  ……………………………………………………………………………... 

                                                 nazwa podmiotu delegującego przedstawiciela 

 

 
deleguje się Pana/Panią 
………………………………………………………………………………..  
                      imię, nazwisko, funkcja osoby delegowanej 

 

oraz w zastępstwie Pana/Panią………………………………………………………………… 
                     imię, nazwisko, funkcja osoby delegowanej w zastępstwie 

 

§ 2 
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu, inaugurujące jego działalność po powołaniu, 

zwołuje Wójt. 
2. Sposób powiadamiania członków Zespołu o kolejnych posiedzeniach zostanie 

ustalony na pierwszym posiedzeniu Zespołu. 
 
 
 
 



 
 

§ 3 
1. Obecność na posiedzeniach Zespołu lub jego grup roboczych jednej z osób 

wymienionych w § 1 jest obowiązkowa. 
2. Udział w pracach Zespołu i jego grup roboczych odbywa się w ramach 

obowiązków służbowych/ zawodowych8 i jest nieodpłatny (art. 9a ust.13 
ustawy). 

 
§ 4 

1. Zespół realizować będzie działania określone w ustawie oraz w Gminnym 
programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie. 

2. Warunki funkcjonowania Zespołu i jego grup roboczych określone zostały  
w Uchwale nr VII/53/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011r. w 
sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

3. Osoby delegowane podejmować będą czynności na rzecz osoby lub rodziny  
w ramach kompetencji delegującej je instytucji, zgodnie z ustaleniami Zespołu. 
 

§ 5 
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i wymiany informacji związanej z 
podejmowanymi działaniami oraz do dołożenia wszelkich starań aby działania 
prowadzone były sprawnie i skutecznie. 
 

§ 6 
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej. 

 
§ 7 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 
 

 
Podpisy stron umowy: 

 
 

 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………… 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Niepotrzebne skreślić 



                    Załącznik nr 2  

        do Uchwały Nr VII/53/2011 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

        z dnia 12 maja 2011r. 
 

 
 

………………………………………………….. 
         miejscowość, data                        
Dane wnioskodawcy:  
(Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu) 
 
           

……………………………………………….. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 

 
 

Wniosek 
o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

 
 

 Wnoszę o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do 
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dobrzeń 
Wielki  w celu rozpoznania i podjęcia działań w poniżej podanej sprawie:  
 
Dane osoby/rodziny, której dotyczy problem9: 
 
1.skład osobowy rodziny (podać imiona i nazwiska osób)  

� matka - ......................................................................................  
� ojciec - .......................................................................................  
� dzieci /dodatkowo podać wiek/ : 

1) ........................................................................................................ 
2) ........................................................................................................ 
3) ........................................................................................................ 
4) ........................................................................................................ 
5) ........................................................................................................ 

 
2. Adres ( inne dane do kontaktu np. numer telefonu)  
............................................................................................................. 
 
Zwięzły opis problemu:  
 
 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

............................................ 
 (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

                                                 
9 Dane należy podać w granicach posiadanej wiedzy. 


