
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 

Wójta Gminy Czernikowo  

z dnia 9 sierpnia 2011 r. 
 

 

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.  

1493 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. opieki nad rodziną, zwany Zespołem, w 

składzie: 

1. Pani Maria Sztuka - kierownik GOPS 

2. Pani Jadwiga Padlewska - psycholog szkolny 

3. Pani Joanna Malinowska - pedagog szkolny 

4. Pani Anna Kopaczewska - nauczyciel 

5. Pani Mirosława Rumińska - nauczyciel 

6. Pani Elżbieta Maciejewska - nauczyciel 

7. Pani Maria Studzińska - pedagog szkolny 

8. Pani Barbara Danielecka - kurator zawodowy 

9. Pani Aleksandra Karolewska - policjant Wydziału Prewencji 

10. Pani Katarzyna Gęsicka - pielęgniarka środowiskowa 

11. Pani Joanna Kozakiewicz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

12. Pani Ewa Kornetowska - pracownik socjalny 

13. Pani Wanda Frass - pracownik socjalny 

14. Pani Dorota Krasińska - pracownik socjalny 

15. Pani Emilia Mamżyńska - pracownik socjalny. 
 

§ 2  
 

Zadaniem Zespołu będzie: 

a) Podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji  

kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie, niewydolnych wychowawczo, aby  

zapobiec przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności  

psychospołecznej, 

b) Uzgadnianie, koordynacja i podejmowanie działań dla prawidłowej realizacji zadań 

określonych w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, gminnym  

programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomani oraz gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony  

ofiar przemocy w rodzinie. 



§ 3 

 

Zespół będzie działać w oparciu o Regulamin Pracy Gminnego Zespołu  

Interdyscyplinarnego ds. opieki nad rodziną. 
 

§ 4  

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Czernikowie. 
 

§ 5  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


