UchwałaNr VIII/S0l201'I
Rady Gminy Stary Targ
zdnia 28 czerwca}}ll roku
w sprawie:trybu i sposobupowoĘwania i odwoływaniaczt'onkówzespołu
interdyscyp l inarnego oraz szcze gółowychwarunków j ego
funkcionowania

Na podstawieart. 18 ust.2pkt 15) ustawyz dnia 8 marca 1990r. o
samorządziegminnym (Jednolitytekst:Dz.U, z200lr. Nr 142,poz,I59I, z
późn.zm.,) i art,9a ust.l5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z poźn.zm.)
Rada Gminy Stary Targ uchwala,co następuje:
$ 1. w celu ręalizacjt zadanwynikającychz ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie na tereniegminy Stary Targ uchwala się tryb i sposób
powoływaniai odwoĘwania członkówzespołuinterdyscyplinarnego oraz
szczegot'owe
warunki j ego funkcjonowania,Zwanegodalej,'Zespołem''.
$ 2. Wójt Gminy Stary Targ pisemnie zawiadamia organizacjei instytucje o
obowiązkuwytypowania swoich przedstawicielido pracy w Zespole w liczbie,
o której mowa w $ 4.
$ 3. Organizacje i instytucje w terminieT dni od daty otrzymania zawiadomienia
zgtaszająprzedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają
pisemnązgodęwskazanejosoby na udziałw pracachZespołu.
$ 4. Do prac Zespotupowołanizostanąprzedstawicieleinstytucji i organizacji
działających
na tereniegminy Stary Targ, a mianowicie:
1) Gminnego ośrodkaPomocy Społecznejw Starym Targu _ minimum 1
przedstawiciel,
2) Urzędu Gminy w Starym Targu _ minimum 1 przedstawiciel,
3) PosterunkuPolicji w starym Targu - minimum 1 przedstawiciel,
4) ZespołuSzkót w Starym Targu - minimum 1 przedstawiciel,
5) SzkołyPodstawowejw Waplewie Wielkim - minimum 1 przedstawiciel,
6) szkoty Podstawowejw szropach - minimum 1 przedstawiciel,
7) ZaI<ładu
opieki Zdrowotnejw Starym Targu _ minimum 1 przedstawiciel,
8) ZespołuKuratorskiej SłuzbySądowejw Kwidzynie - minimum 1
przedstawiciel,

$ 5. wójt spośrodzg}oszonychprzedstawicielipowołujezarządzeniemzespół
interdyscyplinarnyw składzieminimum 8 osób,
$ 6. Na pierwszym posiedzeniuczłonkowiezespofuwybierająZe Swegoskładu:
1) przewo dniczącegoZespołu:
2) sekretarzaZespołu,
$ 7.1.ZespołinterdyscyplinarnypowiadamiaWojta Gminy Stary Targ o
wyborze przewodniczącego.
Z.Przewodniczący moze zostai odwołanyna podstawie:
l) uzasadnionegopisemnegowniosku co najmniej 5 członków Zespołu,
2) pisemnej rezy gnacji przewodniczącego,
3) uzasadnionegopisemnegowniosku Wojta Gminy Stary Targ.
$ 8. Wójt Gminy Stary Targ moze odwołaćczłortkaZespofu w następujących
sprawach:
1) pisemnej rezygnacjiczłonka,
2) nawniosek instytucji,która go delegowaŁado pracy w Zespole,
3) na wniosek przewodniczącegoZespołuw uzasadnionychprzypadkach,
$ 9.Zmiany,uzupełnienie,poszerzenieskładuliczbowego Zespołu,następujew
trybie wskazanymdla jego powołania.
$ 10. Zespołmoze tworzyó grupy robocze w celu rczwiązania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach,
$ 1l .Członkowie Ze spotu mogą upow ażnicprzewodniczącego ZespoŁu
do tworzeniagrup roboczych,poza posiedzeniamiZespofu.
$ i2. W składgrup roboczych wchodząprzedstawicielepodmiotów określonych
w$4niniejszejuchwĄ.
$ 13.W składgrup roboczych mogątakżewchodzić członkowieZespołu.
$ 14. Składgrupy roboczej ustalanyjestprzez przewodniczącegoZespołuw
uzgodnieniu z człotkami Zespołu.
$ 15. 1.PracaZespołuodbywa się na posiedzeniach.
2.PrzewodniczacyZespofu inicjuje i kieruje pracami Zespołu,w
szczególnoŚci:
1) ustalaprzedmiot,terminy i miejsceposiedzeńZespołu'

2) zwołujeposiedzeniaZespołu,z własnejinicjatywy lub na wniosek członków
zespołu,
3) reprezentujeZespołw stosunku do innych organów i instytucji,
4) tworzy grupy robocze, z własnejinicjatywy lub na wniosek cztonków
Zespołu.
3.Posiedzeniaorganizowanesągłowniew siedzibię ośrodkaPomocy
. Mogą byc rownieŻorganizowanew siedzibach poszczególnych
Społecznej
instytucji lub organizacji, które wytypowaĘ przedstawicieli do składuZespołu.
4 .Z kazdego p osi ed zenia zo staje spor ządzony protok ół'zaw ierający:
tematykęomawianychspraw ogólnych, przypadki
listę obecności,
indywidualne,opis działańdo podjęcia.
5.W posiedzeniachZespołumusi uczestniczyćco najmniej połowajego składu.
przewodniczącegoZespołuzastępstwopełni
6.W razie nieobecności
wryznaczonyprzęz niego członekZespołu.
7.PosiedzeniaZespofuodbywająsię w za|einościod potrzeb,jednak nie
rzadziej nii r az na trry miesiące.
8.Zespót'mozę wykonywać zadania grupy roboczej.
9. Uczestnictwo w posiedzeniachZespofujest obowiązkowe.
$ 16. Siedziba Zespotu mieścisię w Gminnym ośrodkuPomocy Spotecznejw
Starym Targu.
$ 17.WykonanieuchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.
$ 18.Uchwata wchodzi w zycie po upĘwię |4 dni od dnia jej ogłoszeniaw
Dzięnniku Urzędowym Woj ewo dztwa Pomorskiego.
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