ZARZĄDZENIE NR 26/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz.
1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203;
z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: nr 17 poz. 128; z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: nr
180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40
poz. 230, nr 106 poz. 675; z 2011 r.: nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz.
1281; z 2012 r.: poz. 567; z 2013 r.: poz. 153), art. 9a 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 z 2009 r.: nr 206 poz. 1589; z 2010 r.: nr 28
poz. 146, nr 125 poz. 842; z 2011 r.: nr 149 poz. 887) i w związku z § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr V/45/2011 Rady
Miejskiej w Złotowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co
następuje:
§ 1. Uzupełniam, w związku z odwołaniem Pani Emilii Lupy, skład zespołu interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustalony w § 2 zarządzenia nr 107/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
o przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Złotowie – Panią Justynę Kielnik.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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