
Uchwała Nr VI/55/2011 
Rady Miasta Nowego Sącza 

z dnia 22 lutego 2011 r. 
 
 
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 
gminnym (tj. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  
poz. 1493 ze zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala,  
co następuje: 
 
 
§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.  
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.  
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
(-) Grzegorz Dobosz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr VI/55/2011 
Rady Miasta Nowego Sącza 
z dnia 22 lutego 2011 r.                         

 
 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między 
innymi organizując 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. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
 
§ 4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności: 

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 w rodzinie, 
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym, 
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Rozdział 2 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

§ 5. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, 
b) Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Nowym Sączu, 
c) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Sączu, 
d) Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, 
e) Placówek Oświatowych, 
f) Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, 
g) Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, 
h) Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu, 
i) Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, 
j) Organizacji pozarządowych. 

 2. W skład zespołu mogą być powoływani przedstawiciele: 
- Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,  
- Straży Miejskiej, 



- Prokuratury Rejonowej, 
- Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 

 
§ 6. Zespół Interdyscyplinarny powołuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta  
Nowego Sącza  
 
§ 7. Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez 
osoby kierujące instytucjami / jednostkami wymienionymi w § 5. 
 
§ 8. Prezydent Miasta Nowego Sącza może odwołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w każdym czasie, w szczególności: 
- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 
- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego, 
- na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem. 
 
§ 9. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Prezydentowi Miasta 
Nowego Sącza pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, o treści określonej w art. 9c 
ust. 3 wyżej powołanej ustawy. 
 
§ 10. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy 
Zespołu osoby spoza jego składu. 
 
§ 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym 
spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
 
§ 12. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie 
powiadomiony Prezydent Miasta. 
 
§ 13. 1. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie: 

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 
c) z inicjatywy Prezydenta Miasta Nowego Sącza. 

2. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 
 

Rozdział 3 
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 
§ 14. Zespół Interdyscyplinarny w drodze uchwały może tworzyć grupy robocze w celu 
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie   
indywidualnych przypadkach. 
 
§ 15. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji wymienionych w § 5 oraz 
przedstawiciele innych podmiotów i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, których Zespół Interdyscyplinarny powoła. 
 



§ 16. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych 
przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących  
w indywidualnych przypadkach. 
 
§ 17. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania  
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.  
 
§ 18. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. 
 
§ 19. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych określa Regulamin 
Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
(-) Grzegorz Dobosz 

 
 

 
 


