
Uchwała nr LIII/443/06 
Rady Miejskiej  w Drezdenku 

                                                   z dnia 28 września 2006 roku  
 
 
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.17 ust.1 pkt 13, ust. 2 pkt 
4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z 
późn. zm.), Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Tworzy się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania 
problemów dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

§ 2 
W skład Zespołu wchodzą: 
1) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  
2) pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
3) psycholog poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
4) pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych  
5) pedagodzy i wychowawcy szkolni  
6) kurator sądowy do spraw rodziny i nieletnich  
7) specjalista do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i młodzieży  
8) pielęgniarka środowiskowa 
 

§ 3 
Celem Zespołu jest: 
1) planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz        
    problemów dzieci i młodzieży z udziałem niezbędnych instytucji   
2) opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach  
3) monitorowanie  prowadzonych działań w celu wydania oceny efektów podejmowanych  
    działań 
 

§ 4 
Miejscem spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży szkolnej jest 
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku. Członkowie Zespołu spotykają się raz w 
kwartale, a w razie sytuacji kryzysowej zwołuje się posiedzenie poszczególnych członków 
Zespołu w danym czasie. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
 
 
 
 

Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, składającego się z poszczególnych służb 
społecznych pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych, 
połączenie kompetencji i możliwości poszczególnych służb i instytucji.  

  
      
 


