Uchwała Nr X/72/2011
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespołu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180
poz. 1493 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:
§1
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
zwanego dalej Zespołem.
1. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha spośród osób
rekomendowanych przez osoby kierujące instytucjami/ organizacjami, które podpisały z
Prezydentem Miasta porozumienie o współpracy.
2. W skład Zespołu mogą wchodzić przedstawiciele:
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałbrzychu,
c) Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu,
d) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
e) Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu,
f) Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
g) Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
h) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
i) oraz Innych podmiotów takich jak np. kościoły, organizacje pozarządowe
3. Każdy członek Zespołu przed pierwszym posiedzeniem składa pisemne oświadczenie o
zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w
ramach pracy w Zespole.
4. Członek Zespołu może zostać odwołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w
przypadku:
1) rezygnacji lub zgonu,
2) wniosku o odwołanie kierownika jednostki rekomendującej,
3) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole.
§2
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.
1. Zespół realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Wałbrzycha uchwalony przez Radę Miejską
Wałbrzycha.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczący Zespołu wybierany i odwołany jest przez członków Zespołu zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Zespół powiadamia pisemnie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyborze oraz
odwołaniu Przewodniczącego.

5. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące.
7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego
składu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu.
9. Posiedzenia są protokołowane, a dokumentacja przechowywana jest na terenie
Ośrodka w wydzielonym miejscu.
10. Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.
§3
Organizacja pracy grup roboczych.
1. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych przypadków
występowania lub zagrożenia przemocą w rodzinie.
2. W skład grupy wchodzą wymienieni niżej przedstawiciele instytucji
terenie, których
działa zawodowego, zamieszkuje rodzina dotknięta przemocą:
a) pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) przedstawiciel
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
c) dzielnicowi Komisariatów Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu,
d) kuratorzy sądowi,
e) pedagodzy szkolni,
f) lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
g) inne osoby w zależności od potrzeb np. wychowawca klasy, przedszkola,
żłobka, itp.
3. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest przewodniczący wybrany przez grupę roboczą
w konkretnym indywidualnym przypadku.
4. Spotkania grupy roboczej odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w godzinach pracy Ośrodka lub w innym miejscu w zależności od potrzeb.
5. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzana jest dokumentacja zgodna z
przepisami, która przechowywana jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu.
6. Grupy robocze przekazują raz na kwartał zgromadzoną dokumentację do wglądu
Zespołu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej Wałbrzycha.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

