
UCHWAŁA NR XLIII/597/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Nidzicy 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 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 9a ust. 15 ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Nidzicy oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę NR LVIII/631/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 2 września 2010 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Przybyłek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 4422



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/597/2017 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 26 października 2017 r. 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Działania podejmowane przez Gminę Nidzica na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

realizowane są w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem 

Nidzicy a Podmiotami o których mowa w art. 9a, ust. 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. 

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. 

 

§2 

Tryb i sposób powoływania i odwolywania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, 

4) oświaty  

5) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 

6) kuratorzy sądowi, 

7)organizacji pozarządowych.  

2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na mocy Porozumień zawartych z Burmistrzem 

Nidzicy może wchodzić także Prokurator oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele poszczególnych Podmiotów o których mowa w ust. 1 i 2 zostają wskazani imiennie przez 

osoby kierujące tymi Podmiotami. 

4. Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje ustalony Zarządzeniem Burmistrza Nidzicy 

powołującym Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Nidzicy. 

5. Kadencja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 4 (cztery) lata. 

6. Burmistrz Nidzicy w drodze Zarządzenia odwołuje członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

przed upływem kadencji na wniosek tego członka lub na wniosek osoby kierującej Podmiotem, z którym 

zostało zawarte Porozumienie o współpracy o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały. 
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7. Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu 

Zespołu spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

8. Na wniosek Przewodniczącego zgłoszony na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów może zostać wybrany zastępca Przewodniczącego.  

9. Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego lub jego zastępca może zostać odwołany na 

podstawie pisemnej rezygnacji. Odwołanie z funkcji następuje na posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów członków zespołu.  

10. Odwołanie Przewodniczącego lub jego zastępcy skutkuje koniecznością powołania nowego 

Przewodniczącego lub jego zastępcy. 

 

§3 

Warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

1. Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący Zespołu a w jego 

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

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) Komendy Powiatowej Policji, 

4) oświaty, 

5) ochrony zdrowia, 

6) kuratorzy sądowi, 

7) przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

4. Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. 

5. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 

przypadkach. 

6. Procedurę dokumentowania działań grup roboczych oraz ich szczegółową organizację ustala Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny w formie Regulaminu. 

7. Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań o których mowa art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą 

przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, 

dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 
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8. Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego orz grup roboczych zobowiązani są do zachowania 

poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu 

członkostwa w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

9. Przed przystąpieniem czynności o których mowa w art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają 

Burmistrzowi pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność 

informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych 

lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”. Obowiązek zachowania poufności 

wszelkich informacji i danych, które członkowie uzyskali przy realizacji zadań grupy roboczej rozciąga 

się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym.  

10. Wszelkie ustalenia podejmowane podczas posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

podejmowane są większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego. 

11. Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są protokołowane. Protokół zawiera listę 

obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia 

oraz termin ich realizacji.  

12. Posiedzenia Zespołu organizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. 

Dopuszcza się możliwość organizowania posiedzeń Zespołu w siedzibie innego Podmiotu biorącego 

udział w posiedzeniach. 

13. Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 
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