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UCHWAŁA Nr 37/VI/2011 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Braniewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy w 
Braniewie uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
Braniewie oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Braniewo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Ruksztełło 

 

 
 
 

Załącznik 
do uchwały nr 37/VI/2011 
Rady Gminy Braniewo 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
 

Rozdział I 
Zagadnienia ogólne 

 
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi 
organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 
§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania 

określone w gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 
§ 3. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy w 

szczególności: 
 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 
2) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie, 
 

3) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym, 
 

4) podejmowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc domową. 

 
Rozdział II 

Tryb i sposób powoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 
§ 4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy 

Braniewo w drodze zarządzenia. 
 
§ 5. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje 

i odwołuje Wójt Gminy Braniewo. 
 

§ 6. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą 

wchodzić przedstawiciele następujących instytucji, 
organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 
terenie miasta i gminy Braniewo: 
 
  1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, 
 
  2) Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, 
 
  3) Sądowej Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym 

w Braniewie, 
 
  4) placówek ochrony zdrowia, 
 
  5) organizacji pozarządowych działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 
 
  6) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
 
  7) placówek oświatowych, 
 
  8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
 
  9) Prokuratury Rejonowej w Braniewie. 
 

§ 7. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie 

porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Braniewo 
a podmiotami wskazanymi w § 6. 

 
§ 8. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, 

przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne 
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich 
informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w 
ramach pracy w Zespole. 
 

 



Rozdział III 
Tryb odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego 

 
§ 9. 1. Wójt Gminy Braniewo odwołuje członka 

Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji: 
 
  1) na jego umotywowany wniosek, 
 
  2) na wniosek podmiotu, którego on jest 

przedstawicielem, 
 
  3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne, 
 
  4) na wniosek Przewodniczącego zespołu w 

uzasadnionych przypadkach. 
 

§ 10. Wnioski, o których mowa § 9 pkt 1 i 2, 

sporządzone na piśmie, składa się Przewodniczącemu 
Zespołu, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi Gminy 
Braniewo. 

 
§ 11. Tryb powoływania i odwoływania z funkcji 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu 
określa regulamin organizacyjny Zespołu. 

 
§ 12. Uzupełnienie składu Zespołu 

Interdyscyplinarnego odbywa się w trybie i na zasadach 
właściwych dla powołania członka Zespołu, w terminie            
30 dni od dnia odwołania. 
 

Rozdział IV 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 
§ 13. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest na 

okres 4 lat. 
 
§ 14. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje 

Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarz. 

 
§ 15. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego i 

jego Zastępca oraz Sekretarz wyłaniani są na pierwszym 
posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu 
tajnym, zwykłą większością głosów. 

 
§ 16. Pierwsze posiedzenie zespołu 

interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy Braniewo w 
terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego 
porozumienia, o którym mowa w postanowieniu § 7. 

 
§ 17. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z 

własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej 

czwartej członków Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - 
Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz, wskazując 
termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia 
członków zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem 
posiedzenia. 

 
§ 18. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz 
na trzy miesiące. 

 
§ 19. Zebrania prawomocne są wówczas, gdy na 

posiedzeniu Zespołu bierze udział połowa jego członków. 
 
§ 20. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: informację o składzie 
Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu 
posiedzenia oraz podjęte ustalenia, 

 
§ 21. Zespół może tworzyć grupy robocze na 

zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w 
indywidualnych przypadkach. 

 
§ 22. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący 

Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 6 
niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających 
z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach. 

 
§ 23. W skład grup roboczych mogą być powoływani 

członkowie Zespołu oraz specjaliści w dziedzinie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoza składu 
Zespołu. 

 
§ 24. Grupy robocze składają informacje zespołowi o 

wynikach swej pracy. 
 
§ 25. Szczegółowy tryb pracy Zespołu i grup 

roboczych, określa regulamin ustalony przez 
Przewodniczącego Zespołu, po konsultacji z pozostałymi 
członkami zespołu, zatwierdzony przez Wójta Gminy 
Braniewo. 

 
§ 26. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych 

wykonują pracę w ramach swoich obowiązków 
służbowych. 

 
§ 27. Siedziba Zespołu interdyscyplinarnego mieści się 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie, 
przy ulicy Moniuszki 5. 

 
§ 28. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Braniewie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


