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UCHWAŁA NR VI/20/2011
RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), 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 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/16/2011 
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27.01.2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, Rada Miejska 
w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Dusznikach-Zdroju oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dusznikach 

Zdroju 

Jan Śmielak
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Uzasadnienie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedkłada projekt uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach 
Zdroju w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, celem wniesienia na najbliższe 
obrady Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju. UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 125, poz.842) poszerzone zostały obowiązki gmin w zakresie zadań własnych gminy w szczególności poprzez 
obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie 
zespołów interdyscyplinarnych. Dodany art. 9a ust.1 i 2 ustawy stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, który 
powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy natomiast ma określić w drodze uchwały, tryb 
i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zadaniem Zespołu jest 
integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku; 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; 4) rozpowszechnianie informacji 
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 5) inicjowanie działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej ma zapewnić obsługę 
organizacyjno – techniczną pracy powołanego Zespołu. 
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