
Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, strategii rozwiązywania 

problemów społecznych gminy Karczew

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami),  oraz  art.  9  a  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami w Dz. U. z 
2010  r.  Nr  125,  poz.  842),  Uchwały  Rady Miejskiej  Nr  XV/97/2007  w Karczewie  z  dnia  19 
listopada 2007 r.  w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Karczew zarządza się, co następuje:
 

§ 1. Powołuję zespół interdyscyplinarny w celu:
1)  usprawnienia  systemu  przepływu  informacji  oraz  reagowania  na  zidentyfikowane  problemy 
społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 
przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich;
2)  zintegrowania działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

§ 2.  1.   Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2.   Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań:
1)   podmiotów:
a)  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)  Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej,
c)  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d)  Komisariatu Policji,
e)  szkół w Karczewie i na terenie gminy Karczew,
f)  Przychodni Rejonowej w Karczewie i Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku
2)  specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
a)  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
b)  podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie  mających  na  celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku;
c)  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
d) rozpowszechnianie informacji  o instytucjach,  osobach i  możliwościach udzielenia pomocy w 
środowisku lokalnym;
e)  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§3. Obsługę  organizacyjno-techniczną  zespołu  interdyscyplinarnego  zapewnia  Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§  4.   Zespół  interdyscyplinarny  może  tworzyć  grupy  robocze  w  celu  rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

inż. Władysław Dariusz Łokietek
Burmistrz Karczewa


