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UCHWALA NR 209/ XXVI/ IO
RADY GMINY STARCZA

z dnia 9listopada 2010 r.

w sprswie: powolsnia Gminnego Z€spolu Interdyscyplin{rnego ds, Prz4ciwdzidani{ Prramocy w Rodzini€

Na podstawie arl.l8 ust.2 pkt 15 usta\ry z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnlar (Dz. U. z 200Ir Nr 142

poz. l59l 2 po:iJr rd ), an. 6 ust 2 pLt I i 2 i a!t. 9a Et. 15 Ntasy zdhia 29 lipcs 2005i o pr"€ciudzialaniu

przemoc]- $ rodzinie (Dz. U. 22005r., Nr 180- po,n. 1493 z pozn. zn.), art. 17 ust.l pkt 13, usl.2 pk 4 ustaw]

zdnia t2 marca 2004r. o pomoc! spol€c/ncj (Dz. U.z 2tn9r., Nr 175, poz. 1162 zpozn. zm.) R{da cminl

Starcz{ uchwrh, co nfftepuje:

$ 1. Gminny Z€spol lnterdyscyplinamy ds. Przeciwdzidania Pramoqv w Rodzinie powoluJe WoJt cminy.

$ 2. W sklad Gninncgo Zespolu Interdysclplinarnego ds. PrzeciNdzidania Pzcmocy u Rodzinie $chodzql

l)pracorvnicy socjalni Gminncgo Odrodka Pomocy Spolecaej * Starca,

2)poljciant Komrsanatu Pol'cJ' $ Poc^sncj,

3)czlonek Gminnej Komisji Ronriq:rywania Problen6w Alkoholow-r'ch,

.l)kurator s4do\l'1 ds. rodzinnt'ch i nieletnich,

5)lekarz.

6hcdagog s*oln"v.

$ 3. Crlem Zespotu jest:

l)planownie stsatesii postapowania w konlr€tnych przlprdkach prz€noc-i oraz problem6w dteci i Elodziei
z udzialcm niezbQdnych instltucji,

2)opracowanie metod i sposobu prz karywania infomreji o prowadzonych d;alanieh.

3 )monitorcwanie prowadzon) ch dzidan.

$ {. Miejsc€m spodiari Gminncgo Zespol! lnterdysc}plinamego ds. Przeci*dzdarua Przemoc}.'' $ Rodzinic
jcst sieddba Gninnego 0{rodka Pomoc} SpoleczreJ w Starcry. Cztonkowi€ Z€spotu spotvkajq siQ minimum
3 mry n .oku, a w m/ic s_vtuacjj kryzysowej zwoluje sig posiedzenie poszczeg6hlch czlonlow Zespolu w danlm
cz'l6ie.

$ 5. Organizacjg pracl Zespolu okrcSla Regulamin Gminnego Zespolu lnterd].sclplinamego ds.
P.zccilldzialania Przcmocy w Rodzinie stano\yi&- z.dqqzik Nr I do niniejszej uchwd.

$ 6. Wykonanie uchwaly porlierz" si9 W6.jtoN1 Gminr-, StarcTa.
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S 7. Traci moc Uchwda Nr 192D(XIC/10 Rad1, Gnint Starpza z dnia 25 sierpnia 201ft w sFa\rjc powolania
Gminnego Zespotu lnterdysclplinarrego ds. P?-eciwdidania ftz€.Trocy w Rodzinie.

S 8. Uchwda podlega publikac1i w Dzicnnilu Urzpdowym Wojewodawa Slqskiego i $lhodzi \r zr-'cie po
uplrvie 14 dni od ogloszenia.

h/rwodnic4ca Rg!', Gminy
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Zdqqaik do Uchwd_v Nr 2091 XXVU I

Rady Gmiry Stacza

z dnia 9listopada 2010 r.

Reguhmin GminDcgo Z$polu ltterd$cyplin{mego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

$ 1. Podstawa praRnq dzidania Zcspotu Intcrdlsc'plinarnego ds. Przeci*dzialaia Przemoc,v w Rodzinie jesl:

l)usta$'a z dnia 16 paidziernila 1982r. o wlchowsriu w trzciroici i przeciudzidaniu alloholiao*i (Dr. U.
z 2007r., Nr 70. poz. 473 z pi'm. ,n.),

2)usta$a zdnia 29 \ipca 2005r. o przeci*dzialaniu przemocy * rodzinic (Dz. U. 22005r. Nr 180. poz. 1493
zp6h. zn.t .

3)ustalra r dnia 12 ma.ca 2004r. o pomoc]' spolecztej (Dz. U. z 2009r., Nt 175.w7- 1362 zwh. zn.) ,

4)uchwafa Nr I49,&X/06 Rady Cniqv Stecz zdnia 28 lurego 2006r rv sprawie *prowadzenia Gninnej
Strategii Ronriqz)wania Problen6* Spolecaych w Cninie Statcza na lata 2006-2013

s)uch$da Nr 114/Xry/09 Rad Gminy Slarcza zdnia l0 marca 2009r. w spmwie pr4jecia Prograrnu
Przeci*dzialania Pr/Emoc_v lr Rodzmie w Gminie Starcza na laa 2uD-2014.

g 2. Celem gl6xnym Z€spotu Interdysq?linamego jest budowanie lolalnego slst€Du wsparcia instltucji
i sluzb dla uypraco*mia formub skutocaicjszej wsp6]prac,r' prrdsla*'rcieli r6aych grup zawodow]ch
pracuj4,vch \y Starcz-v w obsnrza pnec.iwdziduria przemoc,,r' w rodzinie.

Cele szczecolowe:

l)zapobieganie *ystQpowania przemooy w rodzinie poprzez podnoszenie {wiadomoici spotecmej oraz
ogranicTrnie Tabur€i zycia spoleciaEgo ̂ riqzanych z *ystepowaniem Fzemocy,

2)zbudowanie lokalnej koalicji instyhcji i slurb na rzecz pows[z]ma a s]tueji przemocl - annicjszenic
ncgatywnych naskpstw dla ofiar i Swiadk6v *fst€powa a przemocy r mdzinic, poprz€z iizidania Zespol6w
InterwenryJnych,

3)poprawa skut€caoici dzidai osob zobowiqzanych i upmlrnionycb do prz€ciwdzidmia przErrol.t- omz
monitorowanie wyst€powania przenocy w mdlnie, jej rozrnid6N i sl-utkou spoleczr;ch oraz efekt]$no.{ci
podejmo\r anych dzialai.

g 3. Orgadzacja pracy Z€spolu:

I )Z€spol lnterdyscFlinamy sporyka siQ minimum 3ra4, wroku, ustala harmonogram prac), lnicjuje
i koordynuJe prrcg Zcspofu Intenr€ncyjtr€go. '5p6lprdcuje z Gninn4 KomisjE RozwiqzFlania Problcmdr'
Alkoholowych. diagnozuje problemy loka.lnej spol@ to!.cat rwiqzane zprTomocq domo!\'4

2)Pracarni Zcspolu lieruje praconnik socjalny Gminnego O.fiodka Pomocy Spolecmej w Starcz!.

l)Wszys&ich cdonl6w Z€spotu obowi4zuje z6ad tajnosci informacji przekazanych na spotkaniu Z€spolu.

4)Ze spolkan Zespolu sporzdza siQ lisQ obecnoir.i oraz pmtoli6l.

$ ,1. Gl6\ine dzialania wobcc rodzrn doftniptch przsmocq realiawane bQdq w Zespolc Intc.wencyjnym, ktory
jcst narz€dziem pomocniczlar w pracy instlbcji powolarych do wspi€raria osob i rcdzin w --'Lzysie oraz ochronie
przed dals/.)m krz)$dzeni€m. Zespoft hten6scypliMme powob\rane bedq w sttuacjach najtrudniejsz,vch. kt6re
.tlt rn agaj a wspolncj - interdyscwlnamej wspolprac].

$ 5. Role *iodaca w Zespole Int€rwenqvjnlm pehri pracownik socjalny. Tgodnic z micjscem zmieszkmia
rodrny, w obslugiwarym rejonie socjfitm. Sklad Z.espoh Int twenctjn€go powob"\taoy lest zgodre
z potrzebami i rystfpujqcymi problem@i $' dan€j rodzinie.

g 6. Czlonlowie Zespolu Interwencljncgo spot-vtajq sia lub kontattuja ze sob4 wujemnie $ irmy spos6b,
$ zaleznosci od pofzeb jakie wystepujq w ddej rcdzinie.

Idr S.TNXS-CMKTS JtsL,S NOSGS-SDKRL. PodDis!



$ 7. Raz w lygod u dokonl'Rane sE wizrrr,-' monitorujqce w irodowiskach dotlnietych przemoca w ktorych
funkcjonuje s_vstcm Niebieskiej f.arty. W sklad t"kiej grupy wchodzq: Fdarsnit socjalny, policjant dzielnicow"v.

S E. L Zespotv Interdysc_vplinamy i tnterwencyjny sq mbowiezane do pnzestrzegania polityki bezpieczefsh{a
rylikajqcej z przepis6w prawa.

2. Wsz€lkie dialania int€rdyscyplinmne pod€jmowanc tEdq w opaciu o pmcedure Niebieska Kadta oraz po
uryskaniu zgod! os6b zintercsoiratych na przetwrzanie dmych przewidzierych w art. 23. ust. I, pkt I usta$]
z dnta 29 sic'Dnia 1997r. o ochroni€ danvch osobo\wrh.
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