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UCHWAŁA Nr VIII/42/11 

Rady Gminy Rozogi 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rozogach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

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

 
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Rozogach oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania, określone w Regulaminie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Rozogach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Teresa Samsel 

 
 
 
Załącznik 
do uchwały nr VIII/42/11 
Rady Gminy Rozogi 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
REGULAMIN TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO W ROZOGACH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA 

 
Rozdział 1 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
Zespołu 

 
§ 1. 1. Zespół powołuje Wójt Gminy. 

 
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

 
  1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach; 
 
  2) Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie; 
 
  3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rozogach; 
 
  4) oświaty; 
 
  5) ochrony zdrowia; 
 
  6) organizacji pozarządowych; 
 
  7) Kuratorów Sądu Rejonowego w Szczytnie. 
 

3. W przypadku rezygnacji, lub zgonu członka Zespołu 
Wójt Gminy powołuje innego członka z tej samej instytucji. 
 

Rozdział 2 
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu 

 
§ 2. 1. Zespół działa w ramach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozogach, zwanego dalej „GOPS”, 
który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną. 

 

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, o których mowa 
w § 1 ust. 2. 

 
3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 
4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują 

zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
zawodowych. 

 
5. Pracę Zespołu koordynuje Kierownik GOPS w 

Rozogach. 
 
6. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na 

pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków. 
 
7. Spotkania Zespołu zwołuje się w przypadku 

konieczności udzielania rodzinie/ofiarom przemocy 
pomocy nie rzadziej niż raz na kwartał. Pomoc udzielana 
jest również w miejscu zamieszkania rodziny. 

 
8. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w 

zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

 
9. Przy diagnozie problemu Zespół współpracuje ze 

szkołami, Komendą Policji, Sądem, Prokuraturą, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi. 

 
10. Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę 

obecności, które stanowią dokumentację Zespołu. 
 

 


